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FÖRORD  
 
Vi 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och 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handledare 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Yazdanfar för 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kunskap och positiva inställning. 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 tack  vill  vi  även 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 till 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 Byberg  för  hans 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synpunkter och konstruktiva kritik. 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Abstract 
 
 
Corporate  failures  pose  a  problem  for  banks,  investors,  customers,  employees  and 

insurers. With a multivariate discrimination method,  the study aims to  find the specific 

financial  ratios  that  most  accurate  reveals  a  company's  financial  health,  which  is  of 

interest  to all of  the above parties. The data consist of 1042 Swedish small enterprises 

and  30  different  financial  ratios  between  the  years  2005‐2007.    The  result  shows  that 

bankrupt  firms  three  years  before  bankruptcy  have  a  disadvantaged  capital  structure 

with poor solvency and high debt. The year before bankruptcy, profitability and liquidity 

declined  for  bankruptcy  group,  and  rates  vary  considerably  in  comparison  with  the 

surviving companies. Our model can correctly classify 91,2 % of the total sample one year 

before bankruptcy. 

 



  
 

Sammanfattning 
 
 

Företagskonkurser är dyrt  för  samhället och utgör ett problem för bland annat banker, 

investerare,  kunder,  anställda,  försäkringsbolag  och  leverantörer.  Studien  syftar  till  att 

finna de specifika nyckeltal vilka avslöjar ett företags finansiella hälsa, vilket är av intresse 

för  alla  ovanstående  parter.  Med  en  kvantitativ  multivariat  analysmetod  har  30  olika 

nyckeltal  från sammanlagt 1042 svenska mindre aktiebolag mellan åren 2005 och 2007 

studerats.  

Resultatet  visar  att  konkursföretagen  tre  år  innan  konkurs  har  en  missgynnande 

kapitalstruktur  med  svag  soliditet  och  hög  skuldsättning.  Året  innan  konkurs  har 

lönsamheten  och  likviditeten  minskat  för  konkursgruppen  och  talen  uppvisar  stora 

skillnader  i  jämförelse med de överlevande  företagen. Modellen klassificerar 91,2 % av 

företagen korrekt ett år innan konkurs. 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1 Konkurser ‐ ett problem 

 
Det  första  kapitlet  inleds  med  fakta  och  bakgrund  om  konkurser.  Problematiken 

diskuteras  och  behovet  av modeller  vilka  kan  förutsäga  konkurser  belyses.  Detta  leder 

sedan  till  studiens problemformulering,  syfte och avgränsningar. Avslutningsvis  finns en 

kort disposition vilken beskriver innehållet i studiens övriga kapitel.  

 

1.1 Konkurshistorik i Sverige 

Sverige  har  de  senaste  decennierna  upplevt  fler  konkurser  än  någon  annan  tidsperiod 

sedan  1930  talet.1  1992  var  toppåret  då  hela  22  449  företag  gick  i  konkurs  och  drygt 

185 000  personer  varslades  om uppsägning.2  Efter  krisåren  på  90‐talet  började  antalet 

nystartade  företag öka och 2007  registrerades 58 526 nya  företag  vilket  är den högsta 

noterade  siffran.3  Året  därpå  (2008)  rapporterades  6298  företagskonkurser  vilket 

motsvarar  cirka  0,7  %  av  alla  aktiva  företag  i  Sverige.  Det  hela  var  väntat  eftersom 

prognoser  åren  innan  förutspått  nedgång,  men  stärktes  ytterligare  av  den  globala 

finanskris  vilken  drabbade  världen.  Värsta månaden  blev  december  där  ökningen  från 

föregående år blev hela 41 % och de dystra siffrorna håller i sig även för 2009.4 Under det 

första kvartalet i år noterades en ökning av antalet företagskonkurser med 53 % jämfört 

med  samma period året  innan. Alla branscher  i  alla  regioner upplever  toppnoteringar  i 

antalet  konkurser. Allra  hårdast  drabbade är  handelsföretag  i  storstadsregionerna5 och 

                                                                                                                                                                       
 
1 Koponen, Anja. (2003). Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska Institutet, Stockholms 
Universitet, Research Report, 2003:9, Sid. 38‐39. 
2 ITPS, S2006:002, Konkurser och offentliga ackord 2005 
3 ITPS, S2008:006, Nyföretagandet i Sverige 2006 och 2007 
4 ITPS, S2009:001, Konkurser och offentliga ackord 2008 
5 UC Affärs och kreditupplysningscentralen, Konkursstatistik för mars 2009, Pressmeddelande, 2009‐04‐07 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nystartade småföretag  i branscher vilka är känsliga  för konjunktursvängningar och trots 

tidigare högkonjunktur inte lyckats skapa lönsamhet.6 

Dominoeffekten  leder  troligen  till  att  även  stabila  företag  inom  tillverkningsindustrin 

kommer att drabbas och enligt färsk statistik från UC befinner sig idag cirka 9000 företag i 

landet i en svår finansiell situation.7  

Tabellen nedan visar antalet konkurser i Sverige för det första kvartalet för respektive år; 

 

 

 
Figur 1: Företagskonkurser: Källa UC Konkursstatistik8 

 

I  Sverige  finns  cirka  950  000  företag  (siffror  från  januari  2008)  och  det  svenska 

företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag, de representerar 

hela  99,9  %  av  företagsbeståndet9.  De  nya  och  mer  produktiva  företagen  har  mindre 

chans  att  överleva  än  lågproduktiva  äldre  företag.  Detta  kan  dels  bero  på  att  äldre 

företag  har  undanlagt  kapital,  erfarenhet  och  goda  kontakter med  kunder,  banker  och 

leverantörer. Framgångsrika småföretag slås därmed ut av de äldre vilket bidrar negativt 

till landets tillväxt. För att motverka detta är det viktigt att småföretagandet fortsätter att 

öka  och  snabbt  utvecklas  för  att  uppnå  högre  tillväxt  samt  sedan  håller  sig  kvar  på 

                                                                                                                                                                       
 
6 UC Affärs‐ och kreditupplysningsföretaget, ”Konkursexplosion under hösten satte punkt för flerårig 
nedgångstrend”, 2009‐01‐07 
7 Ibid. 
8 UC Affärs och kreditupplysningscentralen, Konkursstatistik för mars 2009, Pressmeddelande, 2009‐04‐07 
9 Företag med färre än 250 anställda defineras av SCB som små och medelstora. 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marknaden och  inte går  i  konkurs. Många studier visar nämligen att  risken  för konkurs 

hos de nyetablerade företagen minskar med tiden.10 

1.1.1 Kostnader för konkurser 

Konkurser  skapar  stora  kostnader  för  investerare och  långivare,  chefer och  anställda.11 

Även  kunder  och  försäkringsbolag  drabbas,  samhället  mister  skatteintäkter  och 

arbetslöshets‐  och  sociala  kostnader  ökar.  Bland  de  största  förlorarna  vid  konkurser 

återfinns  leverantörerna,  vars  fordringar  blir  bortprioriterade.  Fordringsförlusterna 

uppgick  uppskattningsvis  år  1991  till  5,6  miljarder  kronor.  I  värsta  fall  kan  en 

företagskonkurs även dra med underleverantörer i fallet.12  

Tillkommande kostnader vid en konkurs är direkta och indirekta. De direkta kostnaderna 

står för revisorers och juristers arvoden och övriga rent professionella och administrativa 

kostnader.  Indirekta  kostnader  är  den  förlorade  försäljningen  och  vinsten.  Till  skillnad 

mot direkta kostnader är de förlorade vinstmöjligheter omöjliga eller  i alla fall svåra att 

mäta.13  

1.1.2 Konkursmodeller 

Forskning om nyckeltalens värde som förutsägande variabler  för ett  företags  finansiella 

hälsa  har  genomförts  av  kreditgivare,  finansiella  institut  etc.  under  ett  par  decennier. 

Flertalet forskare (Altman 1968; Beaver 1966; Charitou m.fl. 2004; Gu 2002; Fredland och 

Morris  1976; m.fl.)  har  etablerat  en  accepterad  uppfattning  om  att  nyckeltal  kan  vara 

goda indikatorer på att förespå konkurser. Den tidigare forskningen har försökt att skapa 

modeller som säkert kan förutsäga huruvida ett företag är på väg mot konkurs, och det är 

nyckeltalen som är de viktigaste komponenterna.  

 

                                                                                                                                                                       
 
10 SCB:s Företagsregister, SCB 
11 Charitou, A., Neophytou, E., Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence 
for the UK”, European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465‐497. 
12 Koponen, Anja. (2003). Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska Institutet, Stockholm 
Universitet, Research Report, 2003:9, Sid. 37‐39. 
13 Warner, Jerold B (1997). “Bankruptcy Costs: Some Evidence”, The Journal of Finance, Vol. XXXII, Nr. 2 



 

  4 
 

Alla former av modeller och system vilka på något sätt tillförlitligt kan förutspå konkurser 

är  av  nytta  för  dels  samhället  i  stort  och  dels  för  alla  inblandade  parter14.  Att  säkert 

kunna  utvärdera  företagslån  är  en  viktig  funktion  i  dagens  samhälle  för  institutioner  i 

egenskap av banker,  andra  kreditgivare,  aktieägare och övriga  investerare.  Snabba och 

enkla tester behövs för att identifiera kreditrisker och undvika onödiga och dåliga beslut. 

Detta kan sänka kostnaderna för utlåningen i form av kortare handläggning för de företag 

vilka behöver en mindre genomgång, och resurserna kan istället användas till de företag 

vilka kan behöva en mer grundlig undersökning. Att tidigt identifiera problem och brister 

kan  leda  till  att  situationen  uppmärksammas  i  tid  och  kan  korrigeras  i  bästa  möjliga 

omfattning.  Med  detta  ökar  också  möjligheterna  att  rädda  ett  företag  på  väg  mot 

konkurs.15  

 

Ett företags resultat påverkas av flera olika faktorer; miljön omkring och dess förändring 

samt nationella och internationella ekonomiska förhållanden. Dessa föränderliga faktorer 

kan påverka  alla modeller  under den  tid de  konstruerats.  En  fungerande modell  under 

normala förhållanden kanske  inte fungerar överhuvudtaget under andra förutsättningar 

till  exempel  vid  lågkonjunktur  och  finansiell  oro.  Studier  visar  att  olika  ekonomiska 

situationer kräver olika former av modeller. Även olika delar av världen påverkar hur väl 

prognostisering  kan göras.  Ett  amerikanskt  företag  verkar under andra  förhållanden än 

ett svenskt. Beroende på detta är det möjligt att arbeta fram modeller vilka tar hänsyn till 

detta.16 

                                                                                                                                                                       
 
14 Deakin, Edward B. (1972). ”A Discriminant Analyses of Predictors of Business Failure”,  Journal of 
Accounting Research 10 (1), Sid. 167‐ 179. 
15 Altman, Edward I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589‐609. 
16 Dimitras, A.I, Zanakis, S.H. och Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on 
prediction methods and industrial applications,” European Journal of Operational Research 90, Sid. 487‐
513. 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1.2 Problemformulering 

Tidigare  har  de  svenska  företagen  varit  få  men  stora,  efter  80‐talet  har  dock  antalet 

företag  ökat  men  är  istället  av  mindre  storlek.  Sverige  har  idag  i  ett  internationellt 

perspektiv ett högt företagande i förhållande till befolkningen och att fortsätta skapa och 

öka antalet nya företag är viktigt för den ekonomiska tillväxten i landet. 

När de nya  företagen är mer produktiva än sina äldre  föregångare konkurreras vissa ut 

vilket är ett måste för att tillväxten i landet ska öka. Problem uppstår dock när de nya och 

mer  produktiva  företagens  möjlighet  att  överleva  är  mindre  än  lågproduktiva  äldre 

företag.  För att småföretagandet ska kunna bidra till en ökad tillväxt måste de fortsätta 

att öka  i antal men också snabbt utvecklas för att uppnå högre tillväxt hålla sig kvar på 

marknaden och inte drabbas av konkurs.17 

 

Utvecklingen av modeller för konkursprognostisering är viktig av främst två anledningar; 

det är ett tidigt varningssystem där chefer, myndigheter och liknande kan vidta åtgärder 

innan  en  konkurs.  Modellerna  är  också  användbara  hjälpmedel  till  beslutsfattare  vid 

exempelvis  investeringsverksamheter.  Systemen  vilka  idag  används  för  att  klassificera 

företag  liknar  varandra,  även  om  kreditutlåningsmodeller  skiljer  sig  något  från 

konkursprognostiseringsmodeller. De kan dock fortfarande användas gemensamt och dra 

nytta  av  varandra.  Därmed  är  en  modell  skapad  för  konkursprognostisering  även 

användbar för kreditutlåning och vice versa. 18 

 

Den tidigare forskningen har presenterat ett stort antal nyckeltal som möjliga värdefulla 

indikatorer för ett företags finansiella hälsa. Utifrån gamla teorier kan nyckeltalen indelas 

i  sex  kategorier;  kapitalstruktur,  likviditetsmått,  lönsamhetsmått, 

kassaflöde/effektivitetsmått, utveckling/tillväxt och omsättning.  

                                                                                                                                                                       
 
17 Andersson, Lars Fredrik, Företagsdynamik och tillväxt, ITPS A2006:016 
18 Dimitras, A.I, Zanakis, S.H. och Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on 
prediction methods and industrial applications,” European Journal of Operational Research 90, Sid. 487‐
513. 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Att  avgöra  de  kategorier  och  specifika  nyckeltal  vilka  bäst  kan  diskriminera  mellan 

grupperna konkurs och icke konkurs är en viktig och intressant forskningsfråga. Vissa av 

dessa specifika nyckeltal till exempel kassaflöde, soliditet och likviditet är återkommande 

i  studier,  men  i  forskningen  saknas  idag  en  konsensus  om  vilka  de  specifika,  mest 

värdefulla  indikatorerna är,  samt  i  vilken ordning de är  signifikanta. Resultaten  från de 

olika tidigare studierna är spretiga och många gånger motsägelsefulla.  

 

Det  finns  därmed  ett  behov  av  att  kontinuerligt  arbeta  fram  modeller  vilka  hittar  de 

viktiga  finansiella  indikatorer  vilket  kan  avslöja  ett  företags  hälsa  utifrån  dagens 

förutsättningar. Vikten av de tidigare studerade nyckeltalen kan genom åren förändras. 

Medelvärdet  för nyckeltal  förändras över  tid och därmed kan en modell  snabbt  förlora 

sitt värde och bli inaktuell. De ekonomiska förhållandena och effekterna av olika faktorer 

förändras konstant vilket innebär att förutsättningarna för företagen också förändras. Att 

skapa  en  modell  vilken  visar  huruvida  ett  företag  kommer  att  hålla  sina  framtida 

förpliktelser gentemot banker, kunder,  investerare, fondförvaltare, försäkringsbolag och 

övriga  intressenter,  är  av  stort  samhällsintresse.    Till  detta  har  denna  typ  av  forskning 

dessutom till  största delen  inriktats på amerikanska och engelska  företag, vilket gör att 

det  kan  vara  svårt  att  applicera  resultatet  på  de  svenska  företag  vilka  arbetar  under 

andra förutsättningar och makroekonomiska premisser. De svenska företagen verkar i en 

liten  exportberoende  ekonomi  med  ett  annorlunda  affärsklimat  med  skillnader  inom 

beskattning, moms och liknande. Detta innebär att om forskningen ska generera ett gott 

resultat  måste  den  även  anpassas  efter  rådande  förutsättningar.  Med  bakgrund  av 

befintlig tid med höga konkurssiffror, och den plats vi verkar i (där relativt lite forskning 

bedrivits), så finns det i Sverige idag ett behov av nya konkursprognostiserande modeller. 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1.3 Syfte 

Syftet  med  studien  är  att  urskilja  de  nyckeltal  vilka  indelar  konkursdrabbade  svenska 

småföretag  från  icke  konkursdrabbade.  Prognostiseringen  handlar  om  att  finna 

indikationer i företagens finansiella och ekonomiska data vilka i sin tur avslöjar företagets 

hälsa.  

1.4 Avgränsningar 

Studien  omfattar  enbart mindre  svenska  aktiebolag  och  deras  årsredovisning  för  åren 

2005‐2007.  Initialt  studeras  30  nyckeltal  och  studien  avgränsas  därmed  till  att  studera 

finansiell data vilka hämtas från redovisningsunderlag. De övriga icke finansiella faktorer 

till  exempel  kvalité  på  ledningen,  produkter,  bankrelationer,  diversifiering, 

marknadstrender etc. kommer  inte att  ingå  i denna studie. Vi är givetvis medvetna om 

att  ett  företags  resultat  kan  bero  på  andra  faktorer  än  de  finansiella,  och  kommer  i 

upplysningssyfte även diskutera dessa  i studien. Denna studies syfte är att diskriminera 

mellan icke konkurs och konkursföretag, och studien kommer därmed inte heller att lista 

orsaker till konkurs. 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1.5 Uppsatsens struktur 

Kapitel 2 – Teori 
I det teorietiska avsnittet diskuteras först allmänt om konkurser och dess orsaker för att 

sedan avhandla tidigare modeller och teorier från tidigare forskning.  Här återfinns även 

en beskrivning av de  specifika nyckeltal uppsatsen  i  stort bygger på  vilka uttrycks  i  sex 

olika  kategorier;  kapitalstruktur,  likviditetsmått,  lönsamhetsmått, 

kassaflöde/effektivitetsmått, utveckling/tillväxt och omsättning.  

 

Kapitel 3 – Metod 
Kapitlet  redovisar  valet  av  metod,  studiens  urval,  tillvägagångssätt,  tillförlitlighet  och 

generaliserbarhet.  

 

Kapitel 4 – Empiri 
I  den  empiriska  delen  presenteras  resultaten  av  undersökt  data  från  de  statistiska 

momenten, resultatet analyseras, diskuteras och jämförs mot tidigare teorier. 

 

Kapitel 5 ‐ Slutdiskussion  
I  det  femte  kapitlet  återfinns  en  slutdiskussion  av  resultatet  samt  förslag  på  fortsatt 

forskning inom området. 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2 Konkursprognostisering 

 
Kapitel  2  riktar  in  sig  på  att  avhandla  de  olika  metoder  och  angreppsvinklar  tidigare 

forskning gett upphov till. Även orsaker till konkurs och begreppsdefinitioner diskuteras i 

upplysningssyfte.  De  specifika  nyckeltalen  och  de  hypoteser  vilka  skapats  utifrån  den 

tidigare forskningen presenteras.  

 

2.1 Konkurs 

Det finns mängder av definitioner på vad ett affärsmisslyckande är. Vissa menar att det 

inträffar  när  ett  företag  ansöker  om  konkurs,  medan  andra  menar  att  det  även  finns 

andra former av ”misslyckande”, liksom fusioner och förvärv. En bredare definition av ett 

affärsmisslyckande är när ett företag inte uppfyller förväntningar gentemot olika aktörer 

inom  och  utanför  organisationen  det  vill  säga  anställda,  leverantörer,  kreditgivare, 

kunder och ägare.19 

Rent  ekonomiskt  är  misslyckade  företag  de  med  högre  kostnader  än  avkastning.  En 

smalare innebörd av misslyckade företag är de vars verksamhet upphört, och i och med 

detta  bidragit  till  en  förlust  för  ägare  eller  borgenärer.  Altman  (1968)  förklarar 

affärsmisslyckanden  i  tre  olika  termer;  ekonomiska  fel,  insolvens  och  konkurs. 

Ekonomiska misslyckanden är när den realiserade avkastningen på en  investering  ligger 

mycket under avkastningen på liknande investering, detta skall också gälla under en lång 

period.20 En konkurs innebär att det skuldsatta företagets tillgångar tas om hand om för 

                                                                                                                                                                       
 
19 Everett, Jim och Watson, John. (1996). “Do Small Businesses Have High Failure Rates?” 
Journal of Small Business Management, Vol. 34, Sid. 45‐62. 
20 Altman, Edward I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589‐609. 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att  betala  av  skulderna.  Innan  en  konkurs  kommer  alltid  en  ekonomisk  kris.  I  svensk 

rättstext står det i Konkurslagen 1 kap § 2 följande: 21 

 
”En gäldenär som är på obestånd skall efter egen eller en borgenärs  
ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet. 
Med obestånd (insolvens) avses att gäldenären inte kan rätteligen betala  
sina skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig”. 

 
 
Obestånd innebär  likviditetsbrist vilket betyder att alla medel och tillgångar varaktigt är 

slut.22 Alla konkurser beslutas av tingsrätten i Sverige och beslutet förutsätter en skriftlig 

ansökan,  den  obeståndige  kan  själv  ansöka  om  konkurs  men  även  fordringsägare  kan 

göra  ansökan.  Vid  beslut  om  konkurs  utses  en  konkursförvaltare  vilken  därefter  helt 

företräder konkursboet. Förvaltaren skall bland annat ta hand om gäldenärens egendom 

(konkursboet),  upprätta  förteckning  över  gäldenärens  tillgångar  och  skulder,  sälja 

tillgångarna och betala ut behållningen i boet till borgenärerna.23  

2.1.1 Orsaker till konkurs och ”mjuka” variabler 

Eftersom uppsatsen i sig är mer av prognostiserande art så kommer och kan vi inte peka 

ut  en  orsak  till  konkurs. Men  det  är  viktigt  att  i  upplysningssyfte  att  presentera  några 

olika  teorier  på  varför  företag misslyckas. Med  ”mjuka”  variabler  åsyftas  faktorer  som 

inte  direkt  kan  mätas  med  nyckeltal  till  exempel  ledarskapets  egenskaper  och 

makroekonomiska  förhållanden.  Tidigare  studier  inom  ämnet  listar  bland  annat  höga 

räntor, statliga regler och stora skulder såsom de största anledningarna till konkurs.24 

 

Fredland och Morris (1976) menar att jakten på orsaken till ett misslyckande handlar om 

skuldbeläggandet som en definitionsfråga. Författarna pekar på två extrema ytterligheter 

längs en skala, antingen är det rent ekonomiska orsaker, fanns det alltid medel till hands 

för företagen att betala sina förpliktelser skulle inga konkurser ske. Denna sida tenderar 

                                                                                                                                                                       
 
21 Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik AB, 2008. 
22 Koponen, Anja. (2003). Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska Institutet, Stockholm 
Universitet, Research Report, 2003:9, Sid. 15. 
23 ITPS, S2008:002, Konkurser och offentliga ackord 2007 
24 Charitou, A., Neophytou, E., Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence 
for the UK”, European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465‐497. 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att  lägga  skulden  på  externa  faktorer  snarare  än  interna.  Den  andra  extremen  är  att 

misslyckandena  alltid  beror  på  dåligt  ledarskap.  Ett  bra  ledarskap  kan  förutse  alla 

katastrofer,  oavsett  var  de  kommer  ifrån  och  misslyckanden  beror  då  helt  på  interna 

faktorer.25  

 

Även Dambolena och Khoury (1980) listar rent konkret interna och externa faktorer som 

orsaker  för  att  sedan  rangordna  de  i  konkursframkallande  egenskaper.  De  interna 

faktorerna  handlar  även  här  främst  om  dåligt  ledarskap  vilket  visar  sig  genom  brist  i 

mottagande av ny och förändrad teknik, maktmissbruk/bedrägeri, otillräcklig hänsyn till 

kostnadsfaktorer samt bristande kunskap om finansiering. De externa faktorerna av vikt 

är fackförbund, vars höga  löner till anställda ger företag  lönekostnader vilket överstiger 

deras  marginal  produkt,  statlig  inblandning  och  naturkatastrofer/demografiska 

förändringar.26  

 

För  att  internt  reducera  risken  för  konkurs  är  praktisk  övning  innehållande  både 

framgång och misslyckanden för ägare det bästa sättet att bygga upp kompetensen för 

att  skapa  ett  framgångsrikt  företag.  Genom  denna  träning  lär  sig  företagaren  att 

uppmärksamma  indikatorer  vilket  gör  att  de  förutser  problemen  innan  de  dyker  upp  i 

resultatet. En viktig del  i  framgångsrikt företagande är också att vara med i den globala 

utvecklingen vi går igenom. Strategier med fokusering på att ingå i globala handelssystem 

leder vanligtvis till hållbar ekonomisk tillväxt och små och medelstora företag arbetande i 

nätverk kan göra upp till dubbelt så stora intäkter än enskilt arbetande företag.27  

2.1.2 Företagets storlek och ålder som variabler 

En god affärsidé och ett eget  intresse  för något är vanligen grunden  för att ett  företag 

startas.  Initialt har grundaren stor kontroll över det rörande verksamheten, vilket till en 

början  innebär  en  hel  del  jobb  inom  själva  intresseområdet.  Samtidigt  läggs  det  allt 

                                                                                                                                                                       
 
25 Fredland, Eric J, och Morris, Clair E. (1976). ”A Cross Section Analysis of Small Business Failure”,   
American Journal of Small Business, Volume I, Number 1, Sid. 7‐17. 
26 Dambolena, Ismael G. och Khoury, Sarkis J. (1980). ”Ratio Stability and Corporate Failure”, The Journal of 
finance, vol:35 iss:4, Sid. 1017‐1026. 
27Monk, R. (2000). ”Why small business fail?”, CMA Management 74 (6), Sid. 12‐13. 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mindre fokus på att planera resten av verksamheten. När företaget förhoppningsvis växer 

kan det för ägaren vara svårt att släppa en del av kontrollen och överlåta arbetsuppgifter 

till  andra.  En  bidragande  orsak  till  detta  är  också  naturligtvis  att  resurserna  kan  vara 

begränsade. Mindre  företag  har  liksom  större  en  vana  att  rådgöra med  långivare  och 

revisorer men sällan innefattar det möjligheten att använda sig av befintliga verktyg för 

att hantera  styrningen. Företagarna vet på egen hand  inte vad de behöver veta  för att 

lyckas, de har inte tid att lära sig och har vilket tidigare nämnts kanske inte heller kapital 

för att anställa någon kunnig.28 

 
Men även om det första skedet av företagandet fungerar väl, kan en uppsjö av problem 

snabbt  uppstå. Det  kan  till  exempel  visa  sig  att  idéns  utbud  inte  alls  stämmer överens 

med  efterfrågan  på  marknaden,  alternativt  finns  ett  stort  behov  och  efterfrågan  på 

marknaden vilket kan leda till att det nya företaget inte har kapaciteten att tillfredställa 

alla behov exempelvis på grund av en tidskrävande produktion. Om företaget klarar det 

första stadiet och kommer igång med verksamheten är det av stor vikt att också fortsätta 

upprätta nya målsättningar och system för att kunna behålla och öka tillväxten.29 

 

Statistik talar för att små och medelstora företag misslyckas. 68 % av de med färre än 5 

anställda  och  48  %  av  de  med  5‐99  anställda  misslyckas  inom  loppet  av  fem  år  från 

starten. Detta  är  en hög  siffra och ett  problem  för  ekonomin. Om dessa  företag  skulle 

undvika att gå  i konkurs skulle ekonomin i världen se betydligt bättre ut eftersom varje 

företag  sysselsätter  och  försörjer  ett  antal  personer.  De  mindre  företagens 

misslyckanden är många men den väsentligaste orsaken grundar sig  i att de  inte  lyckas 

utveckla  sin  ursprungliga  plan  eller  misslyckas  att  anpassa  den  efter  omvärlden.  De 

företag  vars omsättning  inte  växer eller blir  konkurrenskraftiga på marknaden kommer 

med tiden att försvinna. Att klara sig globalt är viktigare än någonsin för överlevnad.30  

Den mindre  företagaren kan genom att  lära sig att utvärdera och analysera sitt  företag 

behålla  kontrollen  på  sina  resurser  och  utgifter  och  därmed  sänka  risken  för  eller  helt 

undvika konkurs. Detta kan effektivt göras genom att hålla koll på företagets finansiella 

                                                                                                                                                                       
 
28 Monk, R. (2000). ”Why small business fail?” CMA Management 74 (6), Sid. 12‐13. 
29 Ibid. Sid. 12‐13. 
30 Ibid. Sid. 12‐13. 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nyckeltal  från  resultat‐ och balansräkningar. Detta bör  vara  tämligen enklare  för  större 

företag med en ekonomiavdelning vilken sköter det finansiella under förutsättning att de 

ser till att kontrollera detta. Etablerade företag har vanligen mer resurser att lägga ner på 

finansiell data och räkenskaper. I förlängningen kan detta resultera till att informationen 

företagen  ger  ut  till  kreditgivare  och  investerare  blir  asymmetrisk,  det  vill  säga 

informationen  är  inte  länge  likvärdig  mellan  företagen.  Teorin  om  den  asymmetriska 

informationen ligger i antagandet om att vissa aktörer har annan eller bättre information 

än andra. Det blir mer problematiskt för utomstående parter att bedöma ett företag om 

vissa  på  grund  av  olika  anledningar  inte  kan  generera  tillräcklig  eller  nödvändig 

information.31  

 

Äldre företag som tidigare varit  framgångsrika har  i allmänhet en buffert undanlagd för 

sämre  tider.  Ett  nyetablerat  företag  är  vanligen  litet  och  har  inte  samma  buffert  och 

drabbas därför mer direkt av ekonomiska problem vilket gör att en konkurs blir aktuell 

tidigare. Unga företag har enligt undersökningar därför svårare både att förutse och klara 

sig  ifrån  konkurs.32  För  att motverka  att  lågproduktiva  äldre  företag  slår  ut  yngre mer 

produktiva  företag  är  det  viktigt  att  småföretagandet  fortsätter  att  öka  och  snabbt 

utvecklas  för  att uppnå högre  tillväxt och  framförallt  håller  sig  kvar på marknaden och 

inte går i konkurs. Ett äldre företag löper inte samma risk att gå i konkurs som ett yngre, 

enligt flertalet studier.33 

 

Sammanfattningsvis  kan  kriserna  delas  in  i  fem  kategorier;  i  företagsledningen,  i 

organisationen, i betalningsströmmarna, i övrig ekonomi och i omvärlden.34 Denna studie 

fokuserar på de ekonomiska förhållandena.  

 

                                                                                                                                                                       
 
31 Besanko, D Thakor. (1987). “Competitive equilibrium in the credit market under asymmetric information,” 
Journal of Economic Theory, Vol 22, Sid. 1‐16. 
32 Pompe, P.M.P och Bilderbeek, J. (2005). ”The prediction of bankruptcy of small‐ and Medium‐sized 
industrial firms”, Journal of Business Venturing, 20, Sid. 847‐868. 
33 SCB:s Företagsregister, SCB. 
34 Broomé, Elmér och Nylén. (1996). Kreditgivning till företag, Studentlitteratur: Lund, Sid. 74‐77. 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2.2 Nyckeltal 

I detta avsnitt presenteras några av de oberoende variablerna det vill säga de nyckeltal 

vilka används  i  studien. Först presenteras nyckeltalens  syfte och användningsområde, 

sedan beskrivs de specifika nyckeltal som använts.  

 
Nyckeltal är ett numeriskt värde vars syfte är att beskriva ett förhållande. Kännetecknet 

är att det är ett tal och att det beskriver något vi är intresserad av. Intresset måste för att 

bilda ett nyckeltal delas och jämföras med något, uppställningen blir därför:  

Intresse/Jämförelsebas 

Nyckeltalen  kan  utformas  efter  den  primära  informationen  hos  företagen,  allt  ifrån 

skuldsättningsgrad till personalomsättning.35  

2.2.1 Användning av nyckeltal 

Nyckeltal är  inget nytt  fenomen men det var  först under mitten av 1900‐talet  tekniken 

började  utvecklas  och  bli  riktigt  användbar.  För  hundra  år  sedan  användes  i  stort  sett 

bara ett nyckeltal; balanslikviditeten (current ratio) och det användes först och främst för 

att  bedöma  kreditvärdighet.  Idag  används  diverse  olika  nyckeltal  av  ett  flertal  olika 

aktörer  och  genom  åren  har  finansiella  nyckeltal  visat  sig  vara  användbara  i  empiriska 

studier eftersom företag under finansiell stress kan separeras från hälsosamma företag.36  

Finansiella  nyckeltal  används  av  revisorer,  banker  och  analytiker  för  att  uppskatta 

framtida  variabler  bland  annat  vinst,  men  även  av  forskare  vilka  genom  statistiska 

modeller  kan  göra  uppskattningar  i  form  av  kreditvärdighet  och  riskbedömning.37  De 

används för olika former av ändamål till exempel bedömning av ett företags förmåga att 

betala  tillbaka  skulder  samt  för  att  hjälpa  företagare  att  utvärdera  och  kontrollera  sitt 

                                                                                                                                                                       
 
35 Catasús, B, Gröjer, J.E, Högberg, O och Johrén, A. (2008). Boken om nyckeltal, Liber, Malmö, Sid. 16‐17. 
36 Beaver, William H. (1966). ”Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, No. 
3, Vol. Sid. 71‐111. 
37 Ibid. Sid. 71‐111. 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företags  ekonomiska  ställning,  verksamhet  och  ledning.  Nyckeltalsanalys  ett  viktigt 

verktyg för ekonomer då den snabbt kan visa ett företags ekonomiska ställning.38  

Nyckeltal är inte bara användbart för att analysera ekonomin bakåt i tiden utan är också 

ett verktyg vid planering av en framtida budget. Procenttal är smidiga och enkla att förstå 

för  att  beskriva  till  exempel  olika  kostnader  i  jämförelse  med  omsättning.  Vanligt 

förekommande är att ägaren av ett företag sätter upp mål i just nyckeltalsform och varje 

år kan se sina svaga respektive starka sidor samt prioritera och övervaka detta.39 

 

Ett  annat  av  nyckeltalens  ändamål  är  att  de  ska  lära  oss  mer  om  hur  företeelser  har 

anknytning  till  varandra och därmed  leda vägen till  framgång. Om det  finns ett positivt 

samband  mellan  två  saker  till  exempel  kundutbildning  och  försäljning  kan  en  högre 

stimulans av det ena leda till ett högre värde hos det andra. Samtidigt måste nyckeltalen 

kontinuerligt  utvärderas  för  att  avgöra  de  framgångsrika  faktorerna  för  det  specifika 

företaget. Är åtgärden  inte  lönsam måste andra  saker prioriteras  för att  inte  resultatet 

ska  bli  för  ogynnsamt.  Det  är  dock  viktigt  att  nyckeltalen  ses  långsiktigt  och  att 

beslutstagandet inte förhastas samt att nyckeltalen konstant utvärderas för att se om de 

utvecklas i önskvärd riktning.40   

Syftet  med  användandet  är  kortfattat  att;  underlätta  diagnosen  av  en  situation, 

kontrollera prestationer,  främja en bättre  framtidsplanering och mäta  företagets status 

över tiden.41 

2.2.2 Nyckeltalskategorier 

Finansiella  nyckeltal  delas  vanligen  in  i  följande  kategorier;  kapitalstruktur,  likviditet, 

lönsamhet, kassaflöde och tillväxt. Nedan beskrivs de mer ingående. 

Kapitalstruktur 
Kapitalstrukturen  visar  fördelningen  av  eget  kapital  och  lånade  pengar  i  ett  företag. 

Ekonomer har  länge  letat  den perfekta  kapitalstrukturen  för  att  höja  avkastningen och 

                                                                                                                                                                       
 
38 Rock, Bo. (1995). Nyckeltalens ABC, Ernst & Young, Stockholm, Sid. 5‐8. 
39 Ibid. Sid. 7‐11. 
40 Catasús, B, Gröjer, J.E, Högberg, O och Johrén, A. (2008). Boken om nyckeltal, Liber, Malmö, Sid. 20ff. 
41 Rock, Bo. (1995). Nyckeltalens ABC, Ernst & Young, Stockholm, Sid. 5‐8. 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finna  där  kapitalkostnaderna  är  allra  lägst.  Modigliani  och  Miller  forskade  om  stora 

företag och utvecklade under 80‐talet en modern teori om kapitalstruktur vilken visade 

att finansieringen av ett företag inte har någon betydelse. Förutsättningarna för detta var 

dock  att  ingen  hänsyn  togs  till  skatter,  konkurskostnader,  den  asymmetriska 

informationen  samt  att marknaden  alltid  är  effektiv.  Denna  teori  anses  dock  vara  helt 

teoretisk eftersom den saknar viktiga faktorer genom sina förutsättningar och att  ingen 

hänsyn tas till exempelvis relationer och räntesatser.42 

I  själva  verket  spelar  finansieringen  roll.  Ett  företag  kan  finansieras  billigare med  lånat 

kapital  än  eget  vid  en  viss  nivå  kallad  ”Den  genomsnittliga  kapitalkostnaden”.  När 

företaget  lånar  upp  till  en  viss  nivå  bildas  en  hävstångseffekt  vilket  minskar 

kapitalkostnaden. Om avkastningen på det totala kapitalet överstiger skuldräntan så ökar 

avkastningen i och med att skuldsättningen procentuellt blir större. Att tänka på är dock 

att bankräntan kan gå upp och ned, ökar räntan så minskar hävstångseffekten. En ökad 

skuldsättning  innebär  också  minskad  likviditet  och  soliditet  vilket  gör  företaget  mer 

sårbart  eftersom  lånat  kapital  också  innebär  att  fler  har  inflytande  i  företaget  såsom 

banker och aktieägare. Därför väljer många företagare ändå att ha en större andel eget 

kapital  satsat  även  om  låga  låneräntor  skulle  göra  kapitalkostnaderna  förmånligare.  I 

egenskap av företagare är det viktigt att göra avvägningar och utnyttja möjligheterna. 43 

 

Ett nyckeltal  vilket visar ett  företags kapitalstruktur är  skuldsättningsgraden. Överstiger 

skulderna  företagets  tillgångar  är  företaget  insufficient  och  har  därmed  förbrukat  sitt 

eget kapital, de har då en hög skuldsättningsgrad. Motsatt, ju lägre den är desto högre är 

företagets finansiella styrka.44  

 
Soliditet  är  ett  annat mått  på  kapitalstruktur  och  är  det  vanligast  använda  nyckeltalet. 

Det beskriver ett  företags betalningsförmåga på  lång sikt, exempelvis  förutsättningarna 

att betala amortering och ränta på ett lån. Ju högre soliditeten är desto större chans har 

företaget att klara förluster och finansiellt svåra år.45 Det vanligaste är att dela det egna 

                                                                                                                                                                       
 
42 Modigliani, F. & Miller, M. (1963) “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction”. The 
American Economic Review. Vol. 53, No. 3, Sid. 433‐443. 
43 Broomé, Elmér och Nylén. (1996). Kreditgivning till företag, Studentlitteratur: Lund, Sid. 47‐48. 
44 Oppenheimer, Blomberg, Nilsson och Reiner. (2003). Företag i kris, Jure: Stockholm, Sid. 17‐31. 
45 Andersson, G. (1997). Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur: Lund, Sid. 337. 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kapitalet  med  de  totala  tillgångarna,  resultatet  har  en  stor  spridning  mellan  olika 

branscher men ligger sällan över 30 % hos svenska företag. 46 

Om  ett  företag misstänker  att  deras  soliditet  är  svag  genom  att  det  egna  kapitalet  är 

mindre  än  hälften  än  det  aktiekapitalet,  skall  styrelsen  enligt  ABL  göra  en 

kontrollbalansräkning  (KBR) eftersom en befarad kapitalbrist  är möjlig.  En KBR görs  för 

att  skilja  solida  företag  från dem vilka  inte har  ekonomiska  förutsättningar  att  försätta 

driva  sin  verksamhet.  Företagets  KBR  skall  sedan  granskas  av  företagets  revisor  och  är 

fallet likt befarat negativt måste företaget avgöra om de ska avvecklas eller inte.47 

Likviditetsmått 
Betalningsförmågan  på  kort  sikt  visas  genom  räkna  ut  företagets  kassalikviditet.  Detta 

görs genom att  jämföra kontanta medel mot kortfristiga skulder eller dess  likviditet det 

vill  säga  kassa mot  lång  och  kortfristiga  skulder.  Kortfristiga  skulder  är  i  regel  de  vilka 

löper  på  mindre  än  12  månader.48  Talen  visar  om  företaget  har  förmågan  att  betala 

exempelvis  leverantörsskulder  och en enkel  tumregel  är  att  kassan  skall  vara högre  än 

skulderna,  det  vill  säga  talet  skall  överstiga  1.  Försämrande  faktorer  för  likviditeten  är 

förluster, investeringar, amortering på lån, växande varulager och utdelning till ägare. Ser 

företaget att likviditeten börjar bli svag är detta faktorer att ha i åtanke. 49 

Lönsamhetsmått 
Lönsamhetsmåtten sätter  företagets vinst  i  relation till andra  finansiella  tal  till exempel 

satsat kapital eller försäljning, med mål att avgöra huruvida resultatet är gynnsamt eller 

inte.  Företagets  vinst mäts med  absoluta  tal  utan  hänsyn  till  företagets  storlek. Målet 

med  detta  är  som  tidigare  nämnts  att  bedöma  om  företagets  resultat  är 

tillfredsställande.  Lönsamheten  kan  vara  problematiskt  att  mäta  då  företag  många 

gånger låter vinsten återinvesteras i företaget till exempel i form av nyinvesteringar.50 För 

yngre företag kan lönsamheten se svagare ut även om företaget gör en tillfredställande 

                                                                                                                                                                       
 
46 Broomé, Elmér och Nylén. (1996). Kreditgivning till företag, Studentlitteratur: Lund, Sid. 43. 
47 Oppenheimer, Blomberg, Nilsson och Reiner. (2003). Företag i kris, Jure: Stockholm, Sid. 17‐31. 
48 Broomé, Elmér och Nylén. (1996). Kreditgivning till företag, Studentlitteratur: Lund, Sid. 183. 
49 Ibid. Sid. 43‐44. 
50 SEB Företagarguiden. 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vinst eftersom en stor del av vinsten kan gå till kostnader för uppstart. Lönsamheten är 

därmed ett av de mer svåra nyckeltalen att mäta och jämföra51.  

Kassaflödesmått 
Kassaflödesanalys  är  en  vanlig  metod  vid  analysering  av  en  verksamhet.  Den  visar 

förändringarna  under  ett  år  och  även  hur  kapital  anskaffats  och  använts  under  året.52 

Kassaflödet  kan  mätas  mot  bl.a.  försäljning,  totala  tillgångar  och  skulder.  Vid 

kreditgivning  visar  kassaflödesanalysen  företagets  återbetalningsförmåga  och  hur 

överskottet används  till att  finansiera  ränta och amortering.  Jämförs nyckeltalet mellan 

åren kan en analysering enkelt göras, försämras det flera år på rad är företaget troligen 

på  väg  mot  bristande  betalningsförmåga.  Är  siffran  tillfredställande  finns  goda 

förutsättningar för att företaget kommer att fortsätta betala av sina banklån.53  

Tillväxt‐ och omsättningsmått 
Tillväxten  mäts  vanligen  med  den  procentuella  ökningen  av  omsättningen  och 

förändringen i de totala tillgångarna samt förändringen i försäljning. Tillväxten kan även 

illustrera  antalet  anställda.  Omsättningen  fokuserar  på  den  procentuella 

omsättningstillväxten,  kan  vara  ökning  liksom  minskning.  Även  kundfodringar  och 

inventarier räknas till omsättningen. 

2.2.3 Kritik mot nyckeltal  

Det  finns en del kritik gällande nyckeltal och dess användning och de är viktigt att vara 

medveten  om  detta.  Pinches  m.fl.  (1975)  nämner  bland  annat  att  nyckeltal  kan  vara 

framräknade enligt olika värderingsmetoder. De kan även vara medvetet justerade eller 

förskönade  av  en  eller  annan  anledning.  Detta  diskuteras mer  utförligt  under  validitet 

och reliabilitet i metodkapitlet.54 

 

                                                                                                                                                                       
 
51 Ross, Stephen A, m.fl. (2005) Corporate Finance, Seventh Edition, McGraw Hill. Kap 1. 
52 Broomé, Elmér och Nylén. (1996). Kreditgivning till företag, Studentlitteratur: Lund, Sid. 37. 
53 Ibid. Sid. 37‐39. 
54 Pinches, A, Eubank, K, Mingo, J Caruthers. (1975). ”The hierarchical classifications of financial ratios”, 
Journal of Business Research. 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Nyckeltal får inte ses som fasta beslutsavgörare då de är förenklingar av verkligheten och 

inte  speglar  den  exakta  sanningen.  De  bör  därmed  snarare  användas  som  hjälpmedel 

eller  riktlinjer.  För  att  få  bästa  möjliga  realistiska  överblick  kan  det  vara  en  fördel  att 

använda sig av flera olika nyckeltal, i och med detta finns dock en risk att proceduren blir 

alltför  krånglig  och  invecklad  vilket  kan  leda  till  att  intresset  för  analysen  sjunker.  Ett 

annat  problem  kan  vara  att  informationsöverskott  uppstår  när  nyckeltalen  blir  alltför 

omfattande.  För  mycket  information  blir  komplicerat  att  hantera  och  kan  göra  det 

svårare att fatta beslut och effekten blir motsatt. Genom att utesluta viss information blir 

analysen  enklare  men  kan  då  leda  tillbaka  till  föregående  problem.  Om  nyckeltalets 

beräkning skulle ändras kan det vara svårt att tolka det nya värdet på rätt sätt, det kan 

därför  under  en  övergångsperiod  vara  en  fördel  att  använda  sig  av  både  den  nya  och 

gamla uträkningen.55 

Det är också viktigt att vara medveten om att de analyserade talen inte alls speglar hela 

verksamheten.  Relevant  data  för  företagets  finansiering  kan  vara  för  tidskrävande  att 

samla in. Måtten bör därmed ses såsom en indikator snarare än en absolut sanning, och 

nyckeltalen är alltid anpassningsbara till det ägaren vill mäta. Det är orimligt att lägga tid 

på  en  alltför  komplicerad  analys  eftersom det  stjäl  tid  från  andra  viktiga  och  krävande 

aktiviteter för att få företaget att överleva.56 

2.3 Tidigare modeller  

Konkurser har prognostiserats i minst 30 år tillbaka i tiden. De tidigare studierna använde 

i stort sett bara nyckeltal från specifika år, för att sedan utvecklas till över ett spann av år, 

då misslyckande är en fortgående process vilken påverkas av en specifik policy vilket kan 

antas ske över ett par år. 57 

 

                                                                                                                                                                       
 
55 Catasús, B, Gröjer, J.E, Högberg, O och Johrén, A. (2008). Boken om nyckeltal, Liber, Malmö, Sid. 28‐29. 
56 Ibid. Sid. 28‐29. 
57 Dimitras, A.I, Zanakis,S.H. och Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on 
prediction methods and industrial applications,” European Journal of Operational Research 90, Sid. 487‐
513. 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Under 50‐ och 60 talet bedrevs mycket forskning, främst i USA, där forskare med hjälp av 

olika  nyckeltal  och  ekonomisk  data,  försökte  skapa  prognosmodeller  för 

företagskonkurser.  Studiernas  resultat  visade  att  företag  i  konkurs  visar  betydligt 

annorlunda värden i sina nyckeltal än överlevande, redan flera år innan konkursen. 58 

 

En  stor  variation  av  olika metoder  har  använts  för  att  förutspå  företagsmisslyckanden. 

Var och en av modellerna gör sina bidrag till forskningen. Generellt delas uppfattningen 

av de flesta forskare att ett företag kan klassificeras i två grupper; 

 

1) Firman är i konkurs  

2) Firman är inte i konkurs 

 

I  undersökningar  där  grupptillhörighet  ska  identifieras,  brukar metodens  viktigaste  del 

vara att  förutspå  tillhörigheten  från ett  set av variabler. Denna  typ av klassificering har 

lett  till  fokus  på  den  så  kallade  ”dichotomous  classifications” modellen,  och  kallas  för 

diskriminerande metod.59 Metoder inom denna kategori är diskriminant analys, (Altman 

1968; Deakin 1972; Dambolena m.fl.  1980; m.fl.),  vilken är den vanligaste metoden  för 

konkursprognostisering.  Även  de  olika  alternativen  till  den  diskriminanta  analysen  till 

exempel  logit/probit  analys  (Ohlson  1980;  Ward  1994;  Platt  1972;  Gilbert  1990)  och 

linjära sannolikhets modeller (Vranas 1992) hör till denna kategori.60  

 

I  följande  stycke  diskuteras  den  diskriminanta  analysens  forskning  för  att  sedan  även 

presentera den logistiska regressionen och andra metoders forskning. 

                                                                                                                                                                       
 
58 Koponen, Anja. (2003). Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska Institutet, Stockholm 
Universitet, Research Report, 2003:9, Sid. 52. 
59 Dimitras, A.I, Zanakis SH,  och Zopounidis, C. (2004). “A survey of business failures with an emphasis on 
prediction methods and industrial applications,” European Journal of Operational Research 90, 1996, Sid. 
487‐513. 
60 Charitou, A., Neophytou, E., Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence 
for the UK”, European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465‐497. 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2.3.1 Diskriminant analys  

En  av  pionjärerna  inom  området  Diskriminant  Analys  var  William  Beaver.  Med  en 

univariat metod studerade han enskilda/individuella nyckeltal  från  företags balans‐ och 

resultaträkningar.  Urvalet  bestod  av  79 misslyckade  industriföretag mellan  åren  1954‐

1964,  med  data  från  upp  till  fem  år  innan  konkursen.  För  att  eliminera  missvisande 

effekter  såsom  storlek  och  branschskillnader,  matchades  varje  företag  med  ett 

kontrollföretag  vilket  var  framgångsrika  företag  från  samma  bransch  och  i  samma 

storleksklass. All data behandlades sedan  i en profilanalys  (jämförelseanalys) och sedan 

studerades  skillnaderna mellan paren. Studien  fann att  konkursföretag kännetecknades 

av  lågt  kassaflöde  följt  av  låg nettovinstmarginal och högre  skuldsättning.61 Beaver  slår 

fast att alla nyckeltal inte är lika effektiva på att förutspå konkurser och att dessa enskilda 

nyckeltal  kan  ge  mångtydiga  och  oklara  resultat.  62  Med  tiden  utvecklades  ytterligare 

tekniker och metoder för denna typ av studier.  

 

Edward  Altman  (1968)  viktigaste  studier  gjordes  med  en  multipel  diskriminantanalys 

(MDA),  vilket  är  en  förfinad modell  av William  Beavers  univariata modell.  Framstegen 

med denna metod var att modellen kunde ta hänsyn till flera olika nyckeltal.63 Modellen 

kallas ”The Z‐score model” och är  fortfarande under utveckling och är bl.a. grunden till 

bankernas  klassificeringssystem  vid  kreditbedömning.  Den  är  ett  etablerat  verktyg  hos 

banker, revisorer, investerare och portföljförvaltare vid beslutsfattande och för att kunna 

förutsäga konkurser hos både privatpersoner och företag.64 

 

I  Altmans  första  studie  bestod  urvalet  av  66  företag,  hälften  framgångsrika  och  andra 

hälften  konkursdrabbade.  Företagen  representerar  de  beroende  variablerna,  och  de 

oberoende  variabler  (kallas  även  diskriminanter)  bestod  av  22  nyckeltal.  Av 

                                                                                                                                                                       
 
61 Beaver, William H. (1966). ”Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, No. 
3, Sid. 71‐111. 
62 Ibid. Sid. 71‐111. 
63 Altman, Edward I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589‐609. 
64 Körner, Svante och Wahlgren, Lars. (2005). Statistiska metoder, Studentlitteratur, Lund, Sid. 183. 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diskriminanterna  och  koefficienter  skapas  en  diskriminantfunktion  vilken  ger  varje 

observation en poäng (Z‐värde).  

Z‐värdet  kategoriserar  sedan  företag mellan  konkursmässiga  eller  icke  konkursmässiga. 

Resultatet av Altmans studie blev att konkurs i 95 % av fallen kunde förutspås.65 

 

I  Altmans  undersökning  bestod  den  slutgiltiga  diskriminantfunktionen  av  fem 

kombinationstal: Z = 0,012*X1 + 0,014*X2 + 0.033*X3 + 0.006*X4 + 0.999*X5. 

 

X1 =  Working Capital / Total Assets.  

Arbetande  Kapital/Totala  Tillgångar:  Mäter  likvida  medel  i  förhållande  till  företagets 
storlek; betalningsberedskap. 

X2 =   Retained Earnings/Total Assets  

Kumulativ  vinst/Totala  tillgångar: Mäter  lönsamhet  som  återspeglar  företagets  ålder  och 
intjäningsförmåga; lönsamhet på lång sikt. 

X3 =   Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets 
Vinst före räntor och skatter/Totala Tillgångar: Mäter kapitalavkastning.  
 

X4 =   Market Value of Equity / Book Value of Total Liabilities.  

Marknadsvärde på aktier/Bokförda totala skulder: Soliditet 

X5 =   Sales/Total Assets.  

Omsättning/Totala tillgångar: Standard mått; Kapitalets förmåga att producera resultat.  

 

För att avgöra om ett företag ligger i riskzonen för konkurs används deras nyckeltal från 

balans‐ och resultaträkningarna och sätts in i formeln. Är värdet lägre än Altmans Z‐värde 

löper företaget stor risk att hamna i konkurs och vice versa. 

 

Studien visade att EBIT/totala tillgångar, försäljning/totala tillgångar och soliditet var de 

avgörande nyckeltalen. Något  förvånande var att  försäljningen visade  sig  vara viktig  till 

skillnad från Beavers univariata studie där det visade vara obetydligt.66  

Kritiken mot  studien  finns  och  innefattar  bl.a.  åldern  på  Altmans modell,  dess mindre 

urval av företag samt att detta skulle minska dess effekt i dagens utvärdering av företags 

finansiella hälsa.   

                                                                                                                                                                       
 
65 Altman, E. (1968). ”Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy”, 
Journal of Finance, 23, Sid. 589‐609. 
66 Ibid. Sid. 589‐609. 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Under kommande decennier förfinades MDA ytterligare; Altman och Loris (1976) utförde 

en ny  studie med ett  större antal  företag än  tidigare och sex nyckeltal vilka  reducerats 

från 30. Studiens noggrannhet var 90 % och duon fastslog kriterier  instämmande på ett 

konkursdrabbat  företag.  Dessa  kännetecken  visar  enligt  forskarna  starkt  på  ett 

konkursbenäget  företag  och  var  följande;  företagets  ålder,  återkommande 

nettoförluster, en stor andel lånat kapital och kraftigt minskat eget kapital.67 

 

Fler forskare har bekräftat MDA. Deakin (1972) menar att konkurser kan förutses redan 

tre år  i  förväg med  relativt hög noggrannhet. Med denna  förmåga kan konkursmässiga 

företag vidta åtgärder i tid för att förhindra detta, det säkraste resultatet fick han två år 

innan  konkurs  då  felmarginalen  blev  10  %.  Skuldsättningsgrad,  kassaflöde  och 

nettomarginal  tycks  här  vara  avgörande.  Hänsyn  bör  dock  även  här  tas  till  att 

populationen  är  liten  och  att  senare  observationer  bör  göras  gör  att  öka  studiens 

validitet. En felfrekvens på 10 % gör att gruppindelningens sannolikhet inte kan användas 

såsom bevis i sig utan endast visar användbara fakta att tänka på i beslutsprocessen.68 

 

Dambolena  och  Khoury  (1980)  utvecklade  också MDA  och  skapade  en  78 %  tillförlitlig 

klassifikation  mellan  68  stycken  företag  redan  fem  år  innan  konkurs.  19  nyckeltal 

användes från 4 år men utmärkande för studien var att de också använde sig av måttet 

standardavvikelse.  Resultatet  för  de  konkursdrabbade  företagen  hade  en 

standardavvikelse  mellan  0  och  0,06  vilket  tyder  på  ett  trovärdigt  resultat.  Forskarna 

hittar  flera  olika  variabler  av  stor  vikt  vilka  i  huvudsak  visar  att  avkastningen  är  det 

väsentliga, analysens korrekthet blev för 1, 3 och 5 år före konkursen 87 %, 85 % och 78 

%.69  

 

Fulmer (1984) använde 40 nyckeltal på 60 företag och fick 98 % noggrannhet ett år före 

misslyckandet  och  81  %  på  mer  än  ett  års  förutsägelse.  Av  de  40  variablerna  ansåg 

                                                                                                                                                                       
 
67 Altman, Edward I och Loris, Bettina. (1976). ”A financial early warning system for over‐the‐counter 
broker‐dealers”, The Journal of Finance, Vol XXXI, NO.4, Sid.1201‐1217. 
68 Deakin, Edward B. (1972). ”A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure”, Journal of 
accounting research, vol:10 iss:1, Sid. 167‐179. 
69 Dambolena, Ismael G. and Khoury, Sarkis J. (1980). ”Ratio Stability and Corporate Failure”, The Journal of 
finance, vol:35 iss:4, Sid. 1017‐1026. 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forskaren  9  variabler  i  kategorierna  lönsamhet,  kassaflöde,  kapitalstruktur  och 

omsättning bäst visa skillnaden mellan företagen 70 

 

Lennox  (1999)  undersökte  konkursorsaker  hos  949  brittiska  börsnoterade  företag  och 

menar att  lämpligheten med DA bygger på två antaganden; 1) att  informationen i  form 

av  variabler  måste  antas  vara  normalfördelade  och  2)  att  proverna  kan  dras 

slumpmässigt  från  respektive  populationer  alltså  konkurs  och  icke  konkurs.  Studien 

visade att skuldsättningen var det avgörande.71 

 

Gu  (2002)  fann  att  kapitaltäckningen  indelade  företag  i  restaurangbranschen  i  grupper 

och  presenterade  en  MDA  med  92  %  korrekthet.  Kombinationen  av 

Nettoresultat/Skulder och Skulder/Tillgångar delar in företagen i kategorierna72.  

 

Kritik mot analysmetoden är att den enbart lämpar sig för större företag73 och innehåller 

ett begränsat statistiskt krav74. Därför har det multivariata angreppssättet gett upphov till 

andra  teorier,  vilka  vanligen  kombinerar metoden med  andra  tekniker  för  att  finna  en 

ännu  högre  tillförlitlighet.  Dessa  är;  logistisk  regression  (logit),  probit  regression  och 

neural network.  

                                                                                                                                                                       
 
70 Fulmer, John G. Jr., Moon, James E., Gavin, Thomas A., Erwin, Michael J. (1984). "A Bankruptcy 
Classification Model For Small Firms". Journal of Commercial Bank Lending, Sid. 25‐37. 
71 Lennox, C. (1999). “Identifying failing companies: A re‐evalution of the logit, probit and MDA 
approaches”, Journal of Economics and Business, 51(4), Sid. 347‐364. 
72 Gu, Zheng (2002). “Analyzing bankruptcy in the restaurant industry: A multiple discriminant model”, 
Hospitality Management 21, 25–42.  
73 Koponen, Anja. (2003). Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska Institutet, Stockholm 
Universitet, Research Report, 2003:9, Sid. 55. 
74 Charitou, A., Neophytou, E., Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence 
for the UK”, European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465‐497. 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2.3.2 Logistisk regression 

 

Den  vanligaste  metoden  efter  DA  är  likt  tidigare  nämnts  logit  analyser,  vars  modeller 

baseras  på  en  kumulativ  sannolikhetsfunktion  vilken  anger  sannolikheten  för  att  ett 

företag ska tillhöra en av ovanstående kategorier.75  

 

Ohlson  (1980)  var  den  första  att  använda  logistisk  analys,  han  jämförde  105 

konkursdrabbade företag med 2058 framgångsrika. Av de nio variablerna är tre de mest 

signifikanta;  skuldsättningsgrad  i  förhållande  till  totala  tillgångar,  avkastning  på  eget 

kapital och företagets storlek i form av tillgångar. Studiens korrekthet blev totalt mellan 

92‐96%.76 

 

Tio  år  senare  gör  Platt  och  Platt  (1990)  också  en  logitanalys  och  får  ett  korrekt  totalt 

resultat  på  90  %.  Forskarna  nämner  kassaflöde/försäljning  och  total  skuld/totala 

tillgångar såsom viktiga variabler.77 

 

Kolari m.fl.  (2002)  finner genom  logitanalys att nyckeltal  inom kategorierna  lönsamhet, 

skuldsättning och soliditet skiljer sig åt mellan företagsgrupperna.78  

 

Charitou m.fl. (2004) har på senare år försökt avancerat tekniken ytterligare. De primära 

anledningarna till att företag misslyckas med sina åtagande är att de inte klarar att betala 

tillbaka  sina  lån  och  ränteskulder,  vilket  betyder  att  kassaflödet  från  den operationella 

verksamheten räcker inte till. Med en nyare databas och annan metod försöker forskarna 

med  logit  analys  tillsammans  med  neural  networks  (NN:s)  med  hjälp  av  olika 

                                                                                                                                                                       
 
75 Dimitras, A.I, Zanakis, S.H. och Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on 
prediction methods and industrial applications,” European Journal of Operational Research 90, Sid. 487‐
513. 
76 Ohlson, J.A. (1980). “Financial ratios and the probabilistic prediction of bankruptcy,” Journal of 
Accounting Research, Sid. 109‐131. 
77 Platt, Harland och Platt, Marjorie. (1990). ”Development of a class of Stable Predictive Variables: the Case 
of Bankruptcy Predictions” Journal of Business Finance & Accounting, 17, Sid. 31‐51. 
78 Kolari, James, Glennon, Dennis, Shin, Hwan, Caputo, Michele. (2002). “Predicting large US commercial 
bank failures”, Journal of Economics and Business 54, Sid. 361–387. 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kassaflödesbaserade  nyckeltal  att  hitta  andra  metoder  för  att  förutspå  konkurser. 

Kassaflödesanalyserna ska stå i kontrast till andra mer konventionella nyckeltal. Charitous 

studie  från  2004  är  relativt  ny,  den  avhandlar  företag  mellan  åren  1988  och  1997. 

Resultatet visar att  främst  tre  finansiella variabler är viktiga  för att  förutspå  företagens 

framtid;  kassaflöde,  lönsamhet  och  finansiell  hävstång  det  vill  säga  företagets 

kapitalstruktur. Variablerna bildade en korrekt klassifikation mellan företagen med 83 % 

säkerhet, ett år innan konkursen.79  

 

Kim och Gu (2006) utvecklade Gu´s studie från 2002 genom att använda samma data i en 

logistisk  analys  för  att  avväga  den  mest  lämpliga  metoden.  Resultatet  visade  en 

korrekthet  på  94  %  ett  år  i  förväg,  något  bättre  än  MDA.  Forskarna  hävdar  dock  att 

tecken på risk rent praktiskt kan visa sig betydligt  tidigare  för att vidtagna åtgärder ska 

kunna hindra undergång. Det viktigaste för de vars risk bör reduceras är att inta försiktig 

finansiering och hålla nere driftskostnaderna.  Logitmodellen visar  att  kapitalstrukturen, 

alltså sättet att  finansiera sina tillgångar är avgörande för företag  i branschen att sänka 

konkursrisken.  Kim  och  Gu  anser  att  logit modellen  är  att  föredra  före MDA  eftersom 

dess sundhet är bättre.80 

2.3.3 Summerande tabell av tidigare forskning 

En  summering av den  tidigare  forskningen har  gjorts och  sammanställts  i  Tabell  1. Här 

visas land, metod, antalet variabler och korrekt grupp klassifikation. Tabellen visar större 

delen av den betydande tidigare forskningen inom området. 

 

TABELL 1: Summerande tabell över tidigare forskning 

Författare Land / 
Region 

Bransch Metod Initiala 
Variabler 

Förklarande 
Variabler 

Korrekt 
klassifikation 
Konkurs % 

Korrekt 
klassifikation  
Ej Konkurs % 

Korrekt 
klassifikation 

Totalt % 

Beaver 1966 USA Olika MDA 30 3 79 79 87 

Altman 1968   USA Tillverk. MDA 22 4 94 97 95 

Deakin 1972  USA - MDA 14 3 97 97 97 

                                                                                                                                                                       
 
79 Charitou, A., Neophytou, E., Charalambous, C. (2004). ”Predicting Corporate Failure: Empirical Evidence 
for the UK”, European Accounting Review, Vol 13, No. 3, Sid. 465‐497. 
80 Kim, Hyunjoon, Gu, Zheng, (2006). Predicting Restaurant Bankruptcy: A Logit Model in Comparison with a 
Discriminant Model” Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 30, No. 4, Sid. 474‐493. 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Altman och Lorris 
1976 

USA Bank MDA 5 4 90 90 90 

Altman, Haldeman, 
Narayanan 1977  USA 

Tillverk. 
Försälj. 

DA 10 1 96 90 93 

Ohlson 1980 USA Tillverk. Logit 9 3 105 st 2,058 st 92 

Dambolena, Khoury 
1980  USA 

Tillverk. 
Försälj. 

MDA 19 
8 
 

89 100 95 

Fulmer 1984 USA 
Olika/ 

Tillverk. 
MDA 40 9 30 st 30 st 98 

Zmijewski 1984 USA - Probit 6 3 40 st 800 st - 

Aziz 1988 USA Olika Logit 12 2 85 98 91 

Platt, Platt 1990 USA Olika Logit 26 2 93 86 90 

Raghupathi m.fl. 1991 USA Olika NN 
 

13 
3 51 st 51 st 86 

Lennox 1999 UK Olika MDA 6 1 160 st 789 st 95 

Laitinen 2000 USA Olika Logit 10 3 80 79 79,8 

Nam, Jinn 2000 
Korea/ 
Asien 

- Logit 10 3 80 74 77 

Grice, Ingram 2001 USA Olika MDA 5 4 96 79 84 

Beynon, Peel 2001 UK Tillverk. 
VPRS 
m.m. 

12 4 86,7 96,7 91,7 

Kolari m.fl. 2002 USA Bank Logit 28 3 18 st 1061 st 95 

Gu 2002 USA Restaurang MDA 7 2 89 94 92 

Becchetti m.fl. 2003 Italien Olika Logit 9 8 25 st 4081 st 95 

Charitou m.fl.  2004 UK Industri Logit/NN 44 3 51st 51st 83 

Cielen m.fl. 2004 Belgien Olika/Bank MDA 11 11 90 st 276 st 85 

Pompe m.fl. 2005 Belgien Industri MDA/NN 45 8 71 75 73 

Young, Yue 2005 
USA Olika Isot.sep. 

m.m. 
23 10 24 st 28 st - 

Kim, Gu 2006 USA Restaurang MDA 7 2 18 st 18 st 92 

Kim, Gu 2006 USA Restaurang Logit 7 2 18 st 18 st 94 

Chi, Tang 2006 Asien Olika/Export Logit 24 8 60 st 80 st 86 

 

 

Liksom tabellen visar dominerar MDA mellan 1960 och 1980 talet medan logit metoden 

har varit populär under 1990 och 2000. Den totala korrekta klassifikationen hamnar för 

det  mesta  över  90  %.  Många  studier  har  använt  sig  från  20  upp  till  närmare  40 

oberoende variabler, för att sedan ringa in ett par variabler vilka gett en högre signifikans 

vid gruppklassificeringen. De flesta studier har genomförts på amerikanska företag med 

data från amerikanska databaser.  

2.3.4 Initiala nyckeltal och hypoteser 

Utifrån den tidigare forskningen har 30 olika nyckeltal hämtats vilka sedan ska användas i 

empirin.  För  en  bättre  överblick  har  nedanstående  tabeller  arbetats  fram  och  visar  en 

sammanställning  av  specifika  nyckeltal  använda  i  tidigare  studier  och  dess  referenser. 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Dessa  sex  kategorier  med  nyckeltal  utgör  basen  för  studien.  Nyckeltalen  och  dess 

referenser motiverar vårt användande och utifrån detta skapas sju hypoteser: 

 
TABELL 2: Kapitalstruktur 

Variabler Svensk definition Tidigare studier 
I. CAPITAL STRUCTURE 
VARIABLE 

I. KAPITALSTRUKTUR  

X1. Long Term Debt to 
Total Asset 

Långfristiga skulder mot Totala tillgångar 
Visar de långsiktiga skuldernas förhållande till de totala tillgångarna 

Beaver 1966, Altman och Loris 
1976, Fulmer m.fl. 1984  

X2. Short and Long Term 
Debt to Equity 
 

Totala Skulder mot Eget kapital 
Skuldsättningsgrad visar betalningsförmåga på lång sikt, ju lägre 
skuldsättning desto högre är företagets finansiella styrka 

Zmijewski 1984, Nam och Jinn 
2001, Kolari m.fl. 2002¸ Charitou 
m.fl. 2004, Cielen m.fl. 2004, Chi 
och Tang 2006 

X3. Short & Long Term 
Debt to Tot. Assets 

Totala skulder mot Totala tillgångar 
Visar skuldernas storlek i förhållande till tillgångarna och mäter hur stor 
del av dessa som finansieras med skulder 

Beaver 1966, Deakin 1972, Ohlson 
1980, Platt och Platt 1990, 
Raghupathi m.fl. 1991, Lennox, 
1999, Gu 2002, Becchetti m.fl. 
2003, Kim och Gu 2006 

X4. Cash-Holdings to 
Total Assets 

Kontanta tillgångar mot Totala tillgångar 
Visar kassans andel av de totala tillgångarna   

Laitinen m.fl. 2000 

X5. Equity Share of Total 
Assets (Solvency) 

Andel Eget kapital av Totala tillgångar 
Soliditet beskriver ett företags betalningsförmåga på lång sikt 

Altman 1968, Laitinen m.fl. 2000, 
Kolari m.fl. 2002, Cielen m.fl. 2004; 
Charitou m.fl. 2004, Pompe m.fl. 
2005, Yazdanfar 2008 

X6. Current Liabilities to 
Total Assets 

Nuvarande skulder mot Totala tillgångar Zmijewski 1984, Fulmer m.fl. 1984 

 

Hypotes  1:  Kapitalstrukturen  visar  bl.a.  ett  företags  skuldsättningsgrad  och  soliditet 

vilket har betydelse för ett företags framgång. En låg skuldsättning och hög soliditet  

risken för konkurs minskar.   

 
TABELL 3: Likviditetsmått 

Variabler Svensk definition Tidigare studier 
II. LIQUIDITY RATIOS II. LIKVIDITETSMÅTT  
X7. Quick Ratio 
 

Kontanta medel och kundfordringar mot kortfristiga skulder 
Visar företagets kassalikviditet, betalningsförmågan på kort sikt dvs. 
hur kassa och bank täcker de kortfristiga skulderna. 

Altman 1968, Cielen m.fl. 2004, 
Yazdanfar 2008 

X8. Cash to Long & Short 
Term Debt 

Kassa mot lång och kortfristiga skulder 
Likviditet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt t.ex. att 
leverantörsfakturor betalas i tid. 

Charitou m.fl. 2004, Pompe m.fl. 
2005 

 

Hypotes  2:  Likviditeten  visar  den  kortsiktiga  betalningsförmågan  och  företagets 

finansiella styrka. Hög likviditet  risken för konkurs minskar.   

 
TABELL 4: Lönsamhetsmått 

Variabler Svensk definition Tidigare studier 
III. PROFITABILITY 
RATIOS 

LÖNSAMHETSMÅTT  

X9. Return on Equity Avkastning på eget kapital (Räntabilitet) 
Visar den ekonomiska avkastningen på det satsade kapitalet, kallas 
även lönsamheten och är det som ägarna är mest intresserade av. Det 
visar hur effektivt företaget använder sina finansiella resurser. 

Altman 1968, Pompe m.fl. 2005, 
Nam och Jinn 2001, Yazdanfar 
2008 

X10. Return on Assets Avkastning på tillgångar Deakin 1972, Ohlson, 1980, 
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Visar hur mycket överskott ett företag får ut av varje investerad krona.  Dambolena och Khoury 1980, 
Zmijewski,1984, Fulmer m.fl. 1984, 
Becchetti m.fl. 2003, Yazdanfar 
2008 

X11. Net Profit Margin Nettovinstmarginal 
Nettovinstmarginal mäter lönsamhet och ställer resultatet efter 
finansiella intäkter och kostnader i relation till företagets omsättning 

Beaver 1966, Kolari m.fl. 2002, 
Cielen m.fl. 2004 

X12.GrossProfit Margin 
 

Bruttovinstmarginal  
Bruttovinstmarginal visar hur lönsam företagets försäljning är, hur stora 
marginalerna är. Bruttoresultatet är företagets försäljning efter avdrag 
för sålda varor.   

Cielen m.fl. 2004 

X13. Profit Margin Vinstmarginal 
Visar hur mycket varje satsad krona ger i vinst efter fasta kostnader 
betalats dvs. återstoden av intäkten som återstår till skatt och utdelning 
efter övriga fått sitt. Är ett viktigt tal för mindre företag med lite kapital. 

Becchetti m.fl. 2003, Pompe m.fl. 
2005 

 

Hypotes 3: Hög avkastning och höga vinstmarginaler ger bättre lönsamhet  risken för 

konkurs minskar.   

 
TABELL 5: Kassaflöde och effektivitetsmått 

Variabler Svensk definition Tidigare studier 
IV.CASHFLOW AND 
EFFICIENCY RATIOS 

IV. KASSAFLÖDE OCH EFFEKTIVITETSMÅTT  

X14. Cash flow to Sales Kassaflöde mot försäljning  
Mäter företagets förmåga att omvandla försäljning till kontanter, en hög 
siffra indikerar god kreditvärdighet och produktivitet.  

Beaver 1966, Platt och Platt 1990 

X15. Cash flow to Total 
Assets 
 

Kassaflöde mot totala tillgångar 
Mäter kassaflödet mot företagets tillgångar. 

Aziz m.fl. 1988, Laitinen m.fl. 2000, 
Young m.fl. 2005, Pompe m.fl. 
2005  

X16. Cash flow to long & 
short term debt 

Kassaflöde mot lång- och kortfristiga skulder  
Mäter kassaflödet i relation till företagets skulder. 

Beaver 1966, Deakin 1972, 
Altman, Haldeman, Narayanan 
1977, Fulmer m.fl. 1984, Charitou 
m.fl. 2004, Cielen m.fl. 2004 

X17. Sales to Total 
Assets 
 

Försäljning mot totala tillgångar Mäter företagets effektivitet att 
använda sina tillgångar i relation till försäljningen.  
Ju högre värde, desto mindre investeringar behövs för att generera 
försäljning och därmed högre lönsamhet. 

Altman 1968, Fulmer m.fl. 1984, 
Raghupathi m.fl. 1991, Grice och 
Ingram 2001 

X18. EBIT to Total Assets 
 

Resultat före skatt och räntor mot totala tillgångar  
Mäter ett företags effektivitet i att generera avkastning på sina 
tillgångar, utan att påverkas av finansiella val. Nyckeltalet är 
användbart för att jämföra företag som befinner sig i olika 
skattesituationer, och med olika skuldsättningar. 

Altman 1968, Grice och Ingram 
2001, Young m.fl. 2005 

X19. EBIT to Total 
liabilities 

Resultat före skatt och räntor mot totala skulder Gu 2002, Charitou m.fl. 2004, Kim 
och Gu 2006 

X20. Retained Earnings 
to Total Assets 
 

Behållen inkomst mot totala tillgångar 
Mäter förmågan att ackumulera vinster genom sina totala tillgångar. 
Med tiden bör denna ratio öka. Ett högt tal visar att tillväxt har blivit 
finansierat genom vinster, och inte ökade skulder. En låg ratio visar att 
tillväxten kanske inte är hållbar eftersom den är finansierad av ökade 
skulder, istället för att återinvestera vinsterna.   

Altman 1968, Grice och Ingram 
2001, Charitou m.fl. 2004 

X21. Financial Expenses 
to Sales 

Finansiella kostnader mot försäljning 
Mäter de finansiella kostnaderna gentemot försäljningen. 

Nam och Jinn 2001, Becchetti m.fl. 
2003 

 

Hypotes 4: Kassaflödet  visar på ett  företags  finansiella hälsa. Ett högt  kassaflöde visar 

att företaget är benäget att generera kapital  risken för konkurs minskar. 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TABELL 6: Utveckling och tillväxt 
Variabler Svensk definition Tidigare studier 
V. DEVELOPMENT  V. UTVECKLING OCH TILLVÄXT  
X22. Change in Sales 
from Last Year 

Försäljningsförändring mot året innan  
Mått på tillväxt 

Pompe m.fl. 2005 

X23. Change in Total 
Assets from Last Year 

Förändring i totala tillgångar från året innan 
Mått på tillväxt 

Becchetti m.fl. 2003 

X24. Firms Age Företagets ålder  
Hur länge företaget varit verksamt 

Beaver 1966, Altman och Loris 
1976, Beynon och Peel 2001, Chi 
och Tang 2006 

 
 
Hypotes 5: Hög tillväxt och gynnsam utveckling  risken för konkurs minskar. 

Hypotes 6: Fler verksamma år  risken för konkurs minskar.  
 
 
TABELL 7: Omsättning 
Variabler Svensk definition Tidigare studier 
VI. TURNOVER RATIOS VI. OMSÄTTNING  
X25. Firm Size of Sales Företagets storlek av försäljning Chi och Tang 2006 
X26. Firm Size of total 
assets 

Företagets storlek av totala tillgångar Ohlson 1980, Beynon och Peel 
2001, Chi och Tang 2006 

X27.Accounts Receivable 
to Sales 

Kundfodringar mot försäljning 
Visar förhållandet mellan kundfodringarna och de totala 
försäljningarna. En högre siffra visar på en högre andel av 
försäljningen upplåsta hos kunder som kan vara sena med 
betalningen.   

Beaver 1966 

X28.Accounts Receivable 
to Total Assets 

Kundfodringar mot totala tillgångar Visar förhållandet mellan 
kundfodringar och totala tillgångar. En högre siffra desto högre 
uppbindning i kundfodringar. 

Yazdanfar 2008 

X29. Inventory to Sales 
 

Inventarier mot försäljning 
Nyckeltalet visar om inventarierna växer i onödan   

Beaver 1966 

X30. Inventory to Total 
Assets 

Inventarier mot totala tillgångar 
Visar hur stor andel av tillgångarna som består av inventarier och 
därmed är uppbundna 

Fulmer m.fl. 1984, Cielen m.fl. 
2004 

 
 
 
Hypotes 7: Hög omsättning och höga tillgångar inom företaget, en låg andel uppbundet 

kapital i kundfodringar och inventarier  risken för konkurs minskar. 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2.4 Teorisammanfattning 

Gemensamt för alla forskare (Altman 1968; Beaver 1966; Charitou m.fl. 2004; m.fl.) är att 

de  slår  fast  i  sina  studier  är  att  ytterligare  forskning  behövs  inom  ämnet,  med  nya 

metoder och nya horisonter. Ett av de stora gemensamma problemen har varit att finna 

den  tyngst  vägande  eftersom  studierna  pekar  på  olika  resultat81.  Olika  forskare  väljer 

olika  nyckeltal  och  tillsammans  blir  de  lätt  överlappande.  Nyckeltal  kan många  gånger 

reduceras och  slås  samman eftersom de pekar på  samma  resultat.82  Tidigare  forskning 

pekar  mot  vissa  viktiga  nyckeltal  vilka  oftare  nämns  såsom  kapitalstruktur‐  och 

lönsamhetsmått  och  kassaflöde, men  i  forskningen  saknas  idag  en  konsensus  om  vilka 

specifika nyckeltal vars värde är högst och bäst indikerar konkurs samt i vilken ordning de 

är signifikanta.   

 

Genom åren kan också de specifika nyckeltalens betydelse minska eller öka. Medelvärdet 

för  nyckeltal  förändras  över  tid  och  därmed  kan  en  modell  snabbt  bli  inaktuell.  De 

ekonomiska  förhållandena  och  effekterna  av  olika  faktorer  förändras  hela  tiden  vilket 

innebär att förutsättningarna för företagen också förändras. Förhoppningen är att denna 

studie delvis kan täppa igen avsaknaden av svensk forskning. Svenska företag har andra 

förutsättningar  och  verkar  under  andra  makroekonomiska  premisser  än  till  exempel 

amerikanska och engelska företag som tidigare studerats. 

 

                                                                                                                                                                       
 
81 Altman, Edward I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589‐609. 
82 Chen, Kung H. (1981). “An Empirical Analysis of Useful Financial Ratios”, Financial management, Vol 10, 
No. 1, Sid. 51. 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3 Metod 

 
I  kapitel  tre presenteras  först  tillvägagångssätt med datainsamling och urval.    Studiens 

metod  motiveras  och  de  steg  den  statistiska  analysen  genomgår  diskuteras.  Därefter 

avhandlas  studiens  tillförlitlighet  och  generaliserbarhet  under  stycket  validitet  och 

reliabilitet.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

För  att  kunna genomföra denna kvantitativa  studie och uppfylla dess  syfte  används 30 

olika nyckeltal hämtade från balans‐ och resultaträkningen från ett större antal företag. 

Nyckeltalens värde har likt tidigare beskrivits påvisats genom andra studier, men med ett 

varierande  resultat.  För  att  nå  ett  tillförlitligt  resultat  och  täppa  till  de  hål  tidigare 

forskning missat är det angeläget för denna studie att inkludera ett stort antal nyckeltal 

för  att  täcka upp  alla  kategorier. Under  studiens  gång blir  det  sedan möjligt  att  kunna 

avfärda vissa och styrka andra. Operationaliseringen sker genom att nyckeltalen beräknas 

för  varje  företag,  och  med  de  statistiska  metoderna  försöka  urskilja  regelmässiga 

skillnader.  Dessa  skillnader  i  grupperna  (konkurs  och  icke  konkurs)  ska  därmed  kunna 

förklaras  utifrån  de  olika  nyckeltalen  vilka  antas  återspegla  verkligheten.  Därmed 

förankras  gapet  mellan  teori  och  empiri.  Räkenskapernas  tillförlitlighet  såsom 

informationsunderlag diskuteras senare i kapitlet.  

Initialt studeras 30 variabler vilka alla har stöd från den tidigare forskningen då de visat 

sig vara signifikanta diskriminanter (se Tabell 2‐7). Variablerna kategoriseras  i sex delar; 

kapitalstruktur, likviditet, lönsamhet, kassaflöde/effektivitet, tillväxt samt omsättning. Vi 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har  även  valt  att  titta  på  företagens  ålder,  vilket  inte  är  ett  nyckeltal men  är  likväl  en 

variabel med tungt stöd i teorin.83  

3.1.1 Urval och datainsamling  

I  likhet  med  de  tidigare  studierna  har  ett  stratifierat  urval  skapat  två  olika  grupper; 

konkurs  och  icke  konkurs  företag.  Grupperna  är  studiens  beroende  variabler.  Urvalet 

baseras  på  sekundärdata  från  databasen  Affärsdata,  där  bokslut,  nyckeltal  och 

branschinformation för Sveriges samtliga aktiebolag tillhandahålls. All insamlad data har 

därefter bearbetats i Excel och SPSS. I Excel har nyckeltalen beräknats och i SPSS har de 

statistiska analyserna genomförts.84  

 

För  att  få  fram  icke  konkursföretagen  genomförs  en  utökad  sökning  med  ett  antal 

kriterier;  företagen  ska  ha  2‐50  anställda  för  att  låta  vårt  urval  representera 

småföretagare  samt  undvika  enmansföretag  eftersom  de  dels  inte  representerar 

populationen  och  dels  kan  vara  ”falska  företag”.  Endast  aktiebolag  används  med  en 

omsättning mellan 200 000 och 10 miljoner  kr och  tillgångar över 100 000 kr. Valet  av 

kategorin aktiebolag motiveras med att de är lättare att jämföra mot varandra samt att 

ekonomin  är  separerad  från  privatpersonerna  bakom  företaget.  Boksluten  tas  från  år 

2007, 2006 och 2005. Affärsdata genererar med dessa kriterier att 89 345 aktiva företag 

matchar valet. Sedan används samma kriterier samt Tingsrättskoderna 20, 21, 22 och 25 

vilka står för konkursföretagen, 2978 aktiva och inaktiva företag matchar dessa kriterier.  

 

Studien omfattar enbart räkenskap från 2000‐talet, då färsk data är ett viktigt kriterium 

för studiens betydelse och resultat. Affärsdata tillhandahåller  information 4 år  tillbaka  i 

tiden,  vi  har  dock  valt  att  exkludera  2008  på  grund  av  årets  ekonomiska  kris,  med 

lågkonjunktur  och  turbulens  på  finansmarknaden.  Skulle  2008  inkluderas  i  studien  är 

risken stor att skillnaderna mellan företag beror på makroekonomiska faktorer, snarare 

                                                                                                                                                                       
 
83 Koponen, Anja. (2003). Företagens väg mot konkurs, Företagsekonomiska Institutet, Stockholm 
Universitet, Research Report, 2003:9, Sid. 40. 
84 Eliasson, Annika. (2006). Kvantitativ metod från början. Studentlitteratur: Lund. Sid. 49. 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än  företagsinterna.  En  annan  anledning  till  uteslutningen  är  också  att  2008  års 

räkenskaper inte är helt sammanställda för många företag.  

3.1.2 Eliminering och bortfall 

För att reducera urvalet ytterligare avlägsnades i Excel de företag med tomma poster i de 

aktuella  räkenskaperna,  kvar  fanns  då  50  746  icke  konkurs  respektive  1701  konkurs 

företag.  När  det  saknades  ett  värde  eller  tal  för  ett  visst  företag,  eliminerades  alltså 

företaget helt ur  gruppen. Vi  har  även valt  att  enbart  inkludera  företag med bokföring 

över vanligt räkenskapsår det vill säga kalenderåret (1/1 – 31/12) vilket även eliminerade 

företag med  brutet  räkenskapsår.  Att matcha  ett  visst  antal  konkurs  och  icke  konkurs 

företag  för  att  reducera  urvalet  till  två  likartade  grupper  är  en  vanligt  förekommande 

metod.  Beaver  1966,  Altman  1968 m.fl.  använder  sig  av  samma  antal  företag  (hälften 

konkurs,  hälften  hälsosamma)  med  ungefär  samma  storlek.    För  denna  studie  gäller 

samma  principer,  företagens  storlek  har  anpassats  till  varandra  med  hjälp  av 

skuldsättning  och  räntabilitet  mått,  dels  för  matchningens  skull  men  även  för  att 

ytterligare minska urvalet.  

 

Företag med  extrema  värden  i  skuldsättningsgrad,  soliditet  och  räntabilitet  togs  alltså 

bort  genom  att  räkna  ut  percentilerna  0,25  och  0,75.  Detta  för  att  undvika  att  få 

missvisande  siffror  i  analysen eftersom ett  bokslut  bara  visar  företaget  ställning  vid  en 

enda  tidpunkt  under  året.  Det  är  viktigt  att  avvikande  extremvärden  inte  påverkar 

medelvärdet  i  och med detta  reduceras urvalet  ytterligare. Gränsvärdet  innebär  att  de 

mest extrema värden elimineras men att det fortfarande finns en viss spridning vilket är 

viktig för att behålla de faktiska observationerna.  

 

Studien är inte branschinriktad, detta eftersom det blir problematiskt att dela in företag i 

specifika branscher då många företag tillhör flera olika branschkoder. Detta skulle också 

innebära också att populationens urval blir mindre, och därmed mindre representativt.  

 

Det  är  viktigt  att  ta  urvalen  från  en  stor  population  eftersom  studiens  metod  kräver 

normalfördelad  data  för  att  undvika  skevhet  i  fördelningen.  Efter  att  matchningen 

genomförts återstod 521 företag kvar i konkursgruppen och 6319 i icke‐konkursgruppen. 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För  att  få  jämnt  antal  i  grupperna  slumpade  sedan  SPSS  fram  521  av  de  återstående 

företagen  i  icke  konkursgruppen.  I  och  med  detta  är  urvalet  klart  och  521  företag 

representerar vardera grupp. Dessa  företag är de beroende variablerna  för studien och 

de  kategoriseras  med  dummy  variablerna;  (0)  Konkursföretag  och  (1)  Icke 

konkursföretag.  

3.2 Statistisk analys 

När  urval  och  nyckeltal  sammanställts  genomförs  den  statistiska  analysen  i  tre  steg.  I 

följande kapitel kommer varje del att beskrivas mer utförligt 

 

1. ANOVA – reducerar antalet initiala variabler och väljer de mest signifikanta 

2. MDA  –  diskriminerar  mellan  grupperna  utifrån  de  utvalda  oberoende 

variablerna 

3. Korrelationsanalys – kontrollerar de oberoende variablerna så att de  inte är 

multikolinjära det vill säga korrelerar med varandra  

 

3.2.1 ANOVA 

Det  är  såsom  tidigare  nämnts  viktigt  att  initialt  använda många  nyckeltal  för  att  täcka 

upp alla  kategorier och  få med de  statistiskt  säkerställda  (signifikanta)  variablerna  från 

tidigare  studier.  Det  finns  dock  ett  behov  att  reducera  variablerna,  de  kan  dels  vara 

överlappande och dels  vara  helt  insignifikanta  i  denna  studie.  För  att  reducera  antalet 

nyckeltal korrekt och få fram de mest signifikanta genomförs ett ANOVA‐test (Analysis of 

variance)85. ANOVA är  egentligen en  generalisering  av  T‐testet och är  en  variansanalys 

vilket används för att jämföra och signifikanspröva skillnader mellan medelvärden i flera 

grupper  samtidigt.86  Poängen  med  analysen  är  att  jämföra  variansen  inom  grupperna 

med variansen mellan dem, en förutsättning är att skillnaden  inom gruppen är ungefär 

                                                                                                                                                                       
 
85 Lövås, Gunnar G. (2006). Statistik – metoder och tillämpningar. Liber: Slovenien. Sid. 324 
86 Vejde, Olle och Leander, Eva (2005). Ordbok i statistik, Olle Vejde förlag, Morgongåva. Sid. 333 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lika  stor. Nollhypotesen  är  att  de  oberoende  variablerna,  det  vill  säga  nyckeltalen  inte 

skiljer  sig  åt  mellan  grupperna  konkurs  och  icke‐konkurs  utan  är  lika  och  rent 

slumpmässiga. Om variansen mellan grupperna visar sig vara mycket större än de inom 

dem och vissa variabler har en lägre signifikans än 0,05 i kombination med ett högre F‐

värde  förkastas  nollhypotesen.  Vi  använder  i  den  fortsatta  studien  de  variabler  där 

signifikansen ligger närmast noll.87  

3.2.2 Multipel diskriminant analys 

Multipel  diskriminant  analys  (MDA)  är  en  av  de  mest  använda  metoderna  för  att 

prognostisera konkurser. Den används när en mätbar variabel är beroende av en annan 

variabel och avgör de viktigaste egenskaperna för att skilja mellan enheter eller objekt i 

en  eller  flera  grupper.88 Metoden  har  viktiga  fördelar  genom  att  den  korrekt  dels  kan 

urskilja viktiga variabler och dels att den kan kategorisera grupperna rätt.89 Metoden är 

accepterad  och  erkänd  inom  området.  (Altman  1968;  Deakin  1972;  Dambolena  1980; 

Ohlson 1980; Altman 1995 m.fl.). 

 

Syftet med att använda en MDA i denna studie är att metoden med hjälp av nyckeltalen 

kan undersöka huruvida det  finns en signifikant  skillnad mellan grupperna konkurs och 

icke  konkurs  företag  samt  att  förutsäga  sannolikheten  för  att  företaget  tillhör  denna 

grupp.  Analysen  visar  också  den  mest  diskriminerande  variabeln.90  MDA  kan  därmed 

procentuellt utvärdera hur korrekt klassifikationen är och svarar på frågan ”Hur stor del 

av  resultatet  överensstämmer med den  verkliga  sanningen?”  alltså  huruvida  företagen 

inom konkursgruppen verkligen har drabbats av konkurs.91  

                                                                                                                                                                       
 
87 Lövås, Gunnar G. (2006). Statistik – metoder och tillämpningar. Liber: Slovenien. Sid. 325‐326 
88 Vejde, Olle och Leander, Eva (2005). Ordbok i statistik, Olle Vejde förlag, Morgongåva. Sid. 53. 
89 Körner, Svante och Wahlgren, Lars. (2005). Statistiska metoder, Studentlitteratur, Lund, Sid. 183. 
90 Hair m.fl. (2006). Multivariate data analysis. Pearson: New Jersey, USA. Sid. 18 
91 Malhotra, Naresh K. and Birks, David F. (2000). Marketing research: An applied approach, Pearson 
Education. Sid. 500ff 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Följande punkter beskriver vilken funktion MDA har i denna undersökning92: 

 
 Klassificera grupper genom att applicera en diskriminant ekvation. 

 Testa hypoteser/teorier genom att se vilka fall som kategoriseras rätt/fel.  

 Undersöka skillnader mellan grupperna konkurs och icke konkurs. 

 Analysera vikten av varje enskild oberoende variabel.  

 Eliminera de variabler vilka gör liten nytta i att prognostisera konkurser.  

 

För  att  göra  en multipel  diskriminantanalys  i  syfte  att  förutspå  konkurser  indelas  och 

klassificeras  observationerna  i  två  grupper;  konkursdrabbade  företag  och  icke 

konkursdrabbade  företag.  Kriteriet  för  dessa  grupper  är  att  de måste  vara  ömsesidigt 

uteslutande, ett företag kan alltså inte tillhöra båda grupperna. En annan förutsättning är 

att  de  ekonomiska  förhållandena  och  karaktärsdragen  hos  företagen  visar  sig  i  de 

finansiella  rapporterna.  Likt  tidigare beskrivet  kommer enbart de  finansiella  faktorerna 

att mätas i studien, övriga faktorer lämnas.93  

 

Analysen använder en teknik inom MDA kallad Stepwise vilket innebär att datorn kollar 

den  bästa  kombinationen  stegvis.  Kombinationen  med  bäst  förklaringsvärdet  rankas 

högst och för varje steg variablerna rankas så kontrolleras de också mot varandra för att 

säkerställa att den högst rankade fortfarande förklarar mest.94 Det är ett viktigt steg för 

undersökningen då  det  i  detta  skede  visar  de  bäst  diskriminerande nyckeltalen mellan 

konkurs och icke konkursgruppen.  

 

Kritiken mot MDA är främst att metoden kräver normalfördelad data för att generera ett 

starkt resultat.95 För att undvika detta har likt tidigare nämnts ett stort urval använts där 

                                                                                                                                                                       
 
92 Tabachnick, B. G, och Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics, 5th ed. Boston: Allyn and Bacon. 
Kap 1‐4. 
93 Leshno, M och Spector, M. (1996). ”Neutral network prediction analysis: The bankruptcy case”, 
Neurocomputing 10, Sid. 125‐147. 
94 Malhotra, Naresh K. och Birks, David F. (2000). Marketing research: An applied approach, Pearson 
Education. Sid. 500ff 
95 Dimitras, A.I, Zanakis, S.H. och Zopounidis, C. (1996). “A survey of business failures with an emphasis on 
prediction methods and industrial applications,” European Journal of Operational Research 90, Sid. 487‐
513. 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sedan företag med extremvärden först plockat bort för att sedan låta slumpen välja ut de 

återstående. 

3.2.3 Korrelationsanalys 

För  kontrollera  nyckeltalen  mot  multikolinjäritet  görs  en  korrelationsanalys  mellan  de 

oberoende variablerna efter MDA. Multikolinjäritet innebär att en stark korrelation finns 

mellan  de  förklarande  variablerna  och  leder  till  att  det  blir  ett  större  medelfel  i 

skattningarna, det vill säga att modellen blir sämre.96 Studiens gränsvärde är satt på – 0,5 

‐  0,5.  Ligger  resultatet  för  studien  utanför  dessa  värden  behöver  nyckeltalen  revideras 

och eventuellt elimineras för att säkerställa gentemot multikolinjäritet.  

 
För  ytterligare  fördjupning  inom  de  statistiska  analysmetoderna  se  exempelvis  Hair 

(2006), Pallant (2005) samt Tabachnick och Fidell (2007). 

3.3 Reliabilitet och validitet  

Eftersom tidigare modeller hela tiden förfinas och resultat  förändras är det av stor vikt 

att  hela  tiden  försöka  att  skapa  en  modell  fungerande  anpassat  till  nutid.  Studien  är 

användbar för dagens svenska företag och resultatet bör sannolikt kunna generaliseras, 

men detta innebär inte att forskningen på något sätt blir slutgiltig, den behövs konstant 

förbättras och anpassas utifrån rådande förutsättningar.  

 

Reliabiliteten  torde  inte  vara  ett  större problem  för  denna  typ  av  kvantitativ  studie,  vi 

utgår från att upprepade studier skulle generera samma resultat om urvalskriteriet och 

nyckeltalen var densamma. Alla beräkningar har skett på samma sätt för alla företag och 

år. 

  

                                                                                                                                                                       
 
96 Körner, Svante och Wahlgren, Lars. (2000). Statistisk dataanalys. Studentlitteratur: Lund. Sid. 361 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Det finns främst två sätt att kontrollera reliabiliteten i kvantitativa studier, antingen gör 

flera  forskare  samma  studie  eller  så  görs  samma  studie  av  samma  forskare  vid  olika 

tidpunkter. Rent praktiskt är detta omöjligt att genomföra och inga garantier kan lämnas 

för  att  omedvetna  misstag  skett  i  datahanteringen,  men  alla  steg  har  genomgående 

dubbelkollats för att minimera risken.97 Urvalsbearbetningen är en tidskrävande process 

vilket kräver mycket uppmärksamhet och noggrannhet. Risken för misstag bedöms dock 

vara  liten  då  varje  genomfört  steg  har  granskats  av  båda  författarna.  Den  statistiska 

analysen har dessutom upprepas för att säkerställa gentemot misstag. Teorin är baserad 

på granskad, erkänd och vetenskaplig forskning.  

 

Validiteten  behandlar  huruvida  vi  mäter  det  vi  ska  mäta;  den  inre  validiteten  visar 

huruvida  ett  resultat  stämmer  överens  med  verkligheten  och  den  yttre  validiteten 

handlar  om  hur  generaliserbart  resultatet  är.  De  specifika  fall  studien  baseras  på  har 

tagits från ett stort urval, över 100 000 företag, och det stora urvalet tillsammans med de 

kombinerade metoderna torde minska risken för att resultatet på något sätt skulle vara 

slumpmässigt. Studiens nyckeltal är baserade på sin vikt i tidigare studier, där de bevisats 

vara värdefulla mätfunktioner.98 Informationen är hämtad från verkligheten och kommer 

från företagens egna redovisningsdokument, dessa kan därför vara svåra att kontrollera. 

Räkenskaper  vars  siffror  på  något  sätt  är  manipulerade  eller  förskönade  av  någon 

anledning  ses  dock  inte  som  ett  större  problem  då  det  för  studien  kan  antas  att 

skillnaderna i verkligheten är ännu större, än vad resultatet påvisar, men att skillnaderna 

för undersökningen minskar eller förskjutits en aning. Rent resultatmässigt bör sannolikt 

skillnaderna ända synas till den grad att det blir användbart för studien.    

 

                                                                                                                                                                       
 
97 Esaiasson,  Peter, (2007) Metodpraktikan; konsten att studera samhälle, individ och marknad, Stockholm, 
Norstedts juridik, Kap.3. 
98 Ibid. Kap.3. 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4 Resultat och Analys 

 

Kapitel  4  presenterar  resultatet  från  våra  analyser  och  förklarar  ytterligare  utförda 

moment.  De  mest  diskriminerande  nyckeltalen  presenteras  år  för  år  och  hypoteserna 

utvärderas. Resultatet analyseras och jämförs mot teorin simultant genom hela kapitlet.  

Slutligen presenteras och kommenteras  klassifikationens korrekthet.  

 

4.1 ANOVA 

För att  reducera antalet nyckeltal korrekt och  få  fram de mest signifikanta till analysen 

görs ett ANOVA‐test.99 Nollhypotesen är att de oberoende variablerna inte skiljer sig åt 

mellan  grupperna  konkurs  och  icke‐konkurs  utan  är  lika  och  rent  slumpmässiga.  Om 

variansen mellan grupperna visar sig vara mycket större än de inom grupperna och vissa 

variabler har en lägre signifikans än 0,05 i kombination med ett högre F‐värde förkastas 

nollhypotesen.  Fortsättningsvis  används  de  variabler  med  signifikansen  närmast  noll  i 

studien.100 ANOVA testet är utfört på nyckeltalen från ett år innan konkurs. 

Resultatet visar att följande 20 variabler är signifikanta; 

 
TABELL 8 
Variabler Konkurs Ej konkurs F-test Anova 
 Medel Stdav Medel Stdav  Sig. 
X1. Långfristiga skulder mot Totala tillgångar 35% 1,3728 

 
10% 0,1398 

 
16,726 ,000 

X2. Totala skulder mot Eget kapital 179% 2,7001 
 

146% 0,4378 
 

7,283 ,007 

X3. Totala skulder mot Totala tillgångar 146% 2,0933 
 

52% 0,0657 
 

105,231 ,000 

X4. Kontanta tillgångar mot Totala tillgångar 11% 0,1670 
 

23% 0,2015 
 

114,324 ,000 

X5. Andel Eget kapital av Totala tillgångar -47% 2,0918 45% 0,0556 100,195 ,000 

                                                                                                                                                                       
 
99 Lövås, Gunnar G. (2006). Statistik – metoder och tillämpningar. Liber: Slovenien. Sid. 324 
100 Ibid. Sid. 325‐326 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X6. Nuvarande skulder mot Totala tillgångar 111% 1,6064 

 
42% 0,1471 

 
96,411 ,000 

X7. Kontanta medel och kundfordringar mot kortfristiga 
skulder 

49% 0,5089 
 

112% 0,8799 
 

199,179 ,000 

X8. Kassa mot lång och kortfristiga skulder 16% 0,3085 
 

45% 0,3914 
 

175,349 ,000 

X9. Avkastning på eget kapital -35% 0,3953 
 

22% 0,1178 
 

986,520 ,000 

X10. Avkastning på tillgångar -28% 0,6873 
 

11% 0,0564 
 

164,217 ,000 

X12. Bruttovinstmarginal -7% 0,3344 
 

10% 0,1083 122,317 ,000 

X14. Kassaflöde mot försäljning  0% 0,7563 
 

7% 0,2657 
 

4,322 ,038 

X17. Försäljning mot totala tillgångar 420% 4,8587 
 

233% 1,4313 
 

70,789 ,000 

X18. Resultat före skatt och räntor mot totala tillgångar  -21% 0,7707 
 

16% 0,0984 
 

113,125 ,000 

X19. Resultat före skatt och räntor mot totala skulder -19% 2,6650 
 

31% 0,2130 
 

18,470 ,000 

X20. Behållen inkomst mot totala tillgångar -33% 0,8197 
 

6% 0,0428 
 

121,389 ,000 

X24. Företagets ålder  13,63 9,2330 
 

17,26 12,0613 
 

29,811 ,000 

X25. Företagets storlek i försäljning 3429 2451,2700 
 

4114 2525,1024 
 

19,778 ,000 

X27. Kundfodringar mot försäljning 8% 0,118 
 

10% 0,1089 
 

7,391 ,007 

X29. Inventarier mot försäljning 6% 0,137 
 

10% 0,1924 
 

13,759 ,000 

 
 

Tabell  8  visar  ANOVA  testets  utvalda  variabler  samt  nyckeltalens  medelvärde  och 

standardavvikelse  hos  konkurs  respektive  icke‐konkursföretagen.  F‐värdet  är  ett 

kontrollvärde  fastställt  utifrån  signifikansnivån,  ett  högt  värde  är  positivt.  Nästan  alla 

nyckeltal  i analysen har en signifikansnivå på 0,000. ANOVA testets signifikans visar hur 

väl stickprovets värde överensstämmer med det troligaste värdet.  

4.1.1 Sammanfattning av tabell 8 

Tabellen  visar  tydliga  skillnader  mellan  de  olika  företagsgrupperna.  Konkursgruppens 

medelvärden  visar  tydligt  på  större  skulder  genom  kapitalstrukturmåtten. 

Soliditetsmåttet (X5) ligger på ‐47 % respektive 45 % och även måtten på avkastning (X9‐

10) är negativa hos konkursgruppen. Konkursgruppens standardavvikelse är också högre 

på  de  flesta  nyckeltalen  vilket  betyder  att  de  observerade  värdena  skiljer  sig mer  från 

medelvärdet. Detta beror troligen på att konkursföretagens siffror är instabilare och har 

en större spridning. 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Likviditeten  (X7‐8)  är  också  betydligt  svagare  hos  konkursgruppen  vilket  innebär  att 

företagen har eller snart kommer att få problem med att snabbt förvandla tillgångar till 

kontanter.  

För  lönsamhetsmåtten  räntabilitet  och  avkastning  på  tillgångar  (X9‐10)  uppvisar 

konkursgruppen  också  negativa  tal  vilket  signalerar  en  mycket  svag  eller  negativ 

lönsamhet.  Detta  betyder  att  flera  av  konkursföretagens  avkastning  på  det  satsade 

kapitalet  är  negativt,  vilket  innebär  förluster  per  satsad  krona.  Även 

bruttovinstmarginalen (X12) är negativ hos gruppen. 

Kassaflödet  och  företagens  resultat  är  för  konkursföretagen  dyster  läsning,  då  resultat 

före  skatt  och  behållen  inkomst  signalerar  problem  (X18‐20).  Det  finns  inga 

anmärkningsvärda  större  skillnader  gällande  ålder  och  företagens  storlek  i  form  av 

försäljning. Medelvärdet för konkursgruppen ligger på 13,63 och icke konkurs gruppen på 

17,62,  men  dessa  skillnader  i  år  kan  ända  vara  viktiga  för  ett  företags  fortlevnad. 

Intressant att notera är att försäljningen mot totala tillgångar (X17) för konkursgruppen 

har ett medelvärde på 420 %  i  jämförelse mot  icke konkursgruppens 233 %. Detta kan 

signalera att de fortlevande företagen har en större andel eget kapital. Anova resultatet 

för samtliga 30 initiala variabler finns under Bilaga 3. 

4.2 Multipel diskriminant analys 

MDA  genomförs  för  att  avgöra  och  diskriminera  de  viktigaste  egenskaper  för  att  skilja 

mellan enheter eller objekt i en eller flera grupper. Se rangordningen i tabell 9. 

Den  summerande  tabellen  visar  vilka  variabler  MDA  har  funnit  mest  förklarande  att 

diskriminera  mellan  företagsgrupperna  1,  2  och  3  år  innan  eventuell  konkurs.  Siffran 

inom  parantes  visar  rangordningen  av  variabeln  för  respektive  år.  Första  året  var 

exempelvis Räntabiliteten  (X9) den mest diskriminerande,  andra  året  visade  sig  endast 

Ålder (X24) ha betydelse och det tredje året var Skuldsättningsgraden (X3) är den mest 

väsentliga. 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TABELL 9 

Variabler Kategori År 1 År 2 År 3 
X 2. Skuldsättningsgrad Kapitalstruktur X (4)   

X.3 Totala Skulder/Totala tillgångar ” X (3)  X (1) 

X 4. Kontanta tillgångar/Totala tillgångar ” X (7)  X (3) 

X 5. Soliditet ”   X (2) 

X 7. Kontanta medel & Kundfordringar/Kortfristiga skulder Likviditet X (2)   

X 9. Räntabilitet Lönsamhet X (1)   

X 12. Bruttovinstmarginal ” X (10)  X (6) 

X 17. Försäljning/Totala tillgångar Kassaflöde & Effektivitet   X (5) 

X 18. EBIT/Totala tillgångar ” X (12)   

X 19. EBIT/Totala skulder ” X (11)   

X 20. Behållen inkomst/Totala tillgångar ” X (5)   

X 24. Ålder  X (6) X (1) X (4) 

X 25. Företagets storlek Försäljning Omsättning X (9)   

X 29. Inventarier/Försäljning ” X (8)   

(Siffran inom parentes anger nyckeltalets relevans för respektive år) 

4.2.1 Kapitalstruktur 

 

Hypotes  1:  Kapitalstrukturen  visar  bl.a.  ett  företags  skuldsättningsgrad  och  soliditet 

vilket har betydelse för ett företags framgång. En låg skuldsättning och hög soliditet  

risken för konkurs minskar.   

 

Kapitalstrukturen  visar  sig  vara  en  viktig  indikator  på  företagens  hälsa.  Ett  år  innan 

konkurs  visar  analysen att  Skuldsättningsgrad  (X2),  Totala  skulder/Totala  tillgångar  (X3) 

och  Kontanta  tillgångar/Totala  tillgångar  (X4)  är  avgörande  variabler  för  ett  företags 

förmåga till överlevnad eller risk för konkurs.  

Totala skulder/Eget kapital (X2) visar att konkursgruppen har en sämre finansiell styrka, 

skulderna består här av en högre andel än det egna kapitalet hos konkursgruppen än hos 

de överlevande företagen.  

Företagets  skulder  i  jämförelse  mot  de  totala  tillgångarna  (X3)  är  ett  mått  på 

skuldsättningsgraden och visar hur ett företag är finansierat. Enligt WACC finansieras ett 

företag  billigare  om  andelen  lånade  pengar  är  högre  än  det  egna  kapitalet  genom 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hävstångseffekten.101 Resultatet föreslår att det kan vara svårare för vissa företag att ta 

hänsyn till och utnyttja detta, särskilt för ett nytt företag vilka ännu inte har banker och 

andra  kreditgivares  fulla  förtroende  att  låna  det  kapital  de  skulle  vilja.  Med  en  högre 

andel eget kapital kan innebära att företagen upplever en större kontroll då de i samma 

mån inte behöver ta hänsyn till olika aktieägares viljor. Ju högre skulder ett företag har 

desto  större  är  risken  att  de  inte  klarar  av  att  möta  sina  åtaganden  gentemot 

kreditorerna. En hög skuldsättning är främst ett problem när företagens kassaflöde inte 

räcker  till  att  återbetala  överenskommelse  mellan  parter.  Det  är  alltså  i  stor  mån 

relaterat  till  kassaflödet  och  likviditeten.  Kontanta  tillgångar/Totala  tillgångar  (X4)  har 

också ett diskriminant värde, men rankas något lägre i betydelse.  

 

Tre år innan konkurs är de tre mest diskriminerande av de sex nyckeltalen inom kategorin 

kapitalstruktur  vilket  tyder  på  att  den  är  av  stor  betydelse.  Totala  skulder/Totala 

tillgångar  (X3)  är  den  mest  diskriminerande  följt  av  Soliditet  (X5)  och  Kontanta 

tillgångar/Totala  tillgångar  (X4).  Konkursföretagen  visar  en  svagare  soliditet  och  har 

därmed  en mindre  andel  eget  kapital,  och  därmed  en  högre  andel  främmande  kapital 

(lån).  Att  soliditeten  är  svag  kan  sätta  företagen  i  den  sitsen  att  de  får  en  sämre 

förhandlingsförmåga  gentemot  långivare  och  chanserna  att  få  nya  långfristiga  lån 

minskar.  

 

Sammanfattningsvis  visar  sig  de  flesta  nyckeltal  inom  kapitalstruktur  kategorin  vara 

värdefulla diskriminanter. Att en hög skuldsättning, främst nyckeltalen (X3) och (X4) vilka 

visade sig diskriminera både ett och tre år innan konkurs bekräftas i teorikapitlet (Beaver 

1966; Deakin 1972; Ohlson 1980; Platt och Platt 1990; Lennox 1999; Kim och Gu 2006; 

m.fl.) Soliditetens (X5) väsentlighet bekräftas också i av tidigare forskning (Altman 1968; 

Laitinen m.fl. 2000; Kolari m.fl. 2002; Pompe 2005; m.fl.). Även skuldsättningsgraden (X2) 

har visat sig vara avgörande i gamla teorier (Zmijewski 1984; Nam och Jinn 2001; Kolari 

m.fl. 2002; Charitou m.fl. 2004; m.fl.)  

                                                                                                                                                                       
 
101 Myers, Stewart C. (2001). “Capital Structure”. Journal of Economic Perspectives, Vol. 15, Nr 2, Sid. 81‐
102. 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Däremot kan Långfristiga skulder mot Totala tillgångar (X1) och Nuvarande skulder mot 

Totala  tillgångar  (X6)  (Beaver  1966;  Altman  och  Loris  1976;  Fulmer  m.fl.  1984)  samt 

(Zmijewski  1984;  Fulmer m.fl.  1984)  avfärdas  då  de  enligt  resultatet  inte  kan  särskilja 

mellan företagen.  

 

En  låg skuldsättning,  förmågan att utnyttja hävstången och hög soliditet minskar  risken 

för konkurs. Hypotes 1 bekräftas.  

4.2.2 Likviditet 

 
Hypotes  2:  Likviditeten  visar  den  kortsiktiga  betalningsförmågan  och  företagets 

finansiella styrka. Hög likviditet  risken för konkurs minskar.   

 

Kassalikviditeten,  Quick  ratio  (X7),  är  diskriminerande  ett  år  innan  konkurs  näst  efter 

räntabiliteten. Konkursföretagen uppvisar enligt tabell 8 en sämre  likviditet. Nyckeltalet 

jämför  kontanta  medel  och  kundfordringar  med  de  kortfristiga  skulderna  såsom 

leverantörsskulder.  Detta  pekar mot  betydelsen  av  pengar  i  kassan  för  att  kunna  lösa 

dessa skulder kontinuerligt är därför en viktig förutsättning för framgång. Svag likviditet 

leder  till  skulder  vilket  kan  leda  till  högre  räntor  och  därmed  stiger  de  kortsiktiga 

kostnaderna. Det kan också vara viktigt att företagen inte binder upp kassan i inventarier 

eftersom det kan ta lång tid att omvandla till kontanter om det behövs. Det är viktigt att 

företaget  får  in  kortsiktigt  kapital  för  att  kunna  finansiera  korta  skulder  såsom 

personalkostnader  och  leverantörsskulder  för  att  hålla  sig  på  fötter.  En  svag  likviditet 

leder till en negativ spiral vilket tidvis leder till lägre soliditet och sämre förmåga att hålla 

nere de långsiktiga skulderna vilket i ovanstående hypotes bekräftas vara mycket viktigt 

för att undvika konkurs. 

 

Quick ratio är det värdefulla nyckeltalet i sin klass och har även i tidigare forskning visat 

sig  avgörande  (Altman  1968;  Cielen  m.fl.  2004;  Yazdanfar  2008).  En  hög  likviditet 

diskriminerar mellan företags grupperna och hypotes 2 behålles därmed. 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4.2.3 Lönsamhet 

 
Hypotes 3: Hög avkastning och höga vinstmarginaler ger bättre lönsamhet  risken för 

konkurs minskar.   

 

De  flesta  måttet  inom  lönsamhetsklassen  visar  sig  inte  kunna  diskriminera  mellan 

konkurs och icke konkurs gruppen, med undantag för Räntabiliteten (X9) (Altman 1968; 

Pompe m.fl. 2005; Nam och Jinn 2001; Yazdanfar 2008) vilket rankas mycket högt ett år i 

innan  konkursen  och  Bruttovinstmarginal  (X12)  (Cielen m.fl.  2004)  vilken  är  avgörande 

både ett och tre år i förväg.  

Ett företag måste öka sina vinster för att kunna göra nyinvesteringar och öka lönsamhet 

och  tillväxt,  annars  blir  det  svårt  att  öka  soliditeten  och  betala  av  de  långfristiga 

skulderna. Att amortera på skulderna är svårt med en svag eller negativ lönsamhet vilket 

flera  av  konkursgrupperna  visar  (se  tabell  8)  och  företaget  hamnar  i  en  negativ  spiral. 

Företagen  kan  inte  amortera  och  de  får  problem  med  att  ta  nya  lån.  Förlustgörande 

företag minskar  samtidigt  det  egna  kapitalet  och  därmed  även  soliditeten.  En  negativ 

soliditet är en indikator på problem troligen ledande till en konkurs. 

 

Resterande  nyckeltal  i  gruppen  har  litet  eller  obefintligt  diskriminantvärde,  även 

Avkastning  på  tillgångar  (X10)  vilket  enligt  teorin  har  störst  stöd  (Deakin  1972; Ohlson 

1980; Zmijewski 1984; Fulmer m.fl. 1984; m.fl.). Men eftersom Räntabilitet rankats högst 

ett år innan konkurs och även Bruttovinstmarginalen ger utslag både ett och tre år innan 

så behålls ändå hypotes 3.  

4.2.4 Kassaflöde och effektivitet 

 
Hypotes  4:  Kassaflöde  och  resultat  visar  på  ett  företags  finansiella  hälsa.  Ett  högt 

kassaflöde och resultat visar att  företaget är benäget att generera kapital   risken för 

konkurs minskar. 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Ett år innan konkurs visar studien att nyckeltalen EBIT/Totala tillgångar X18, EBIT/Totala 

skulder  (X19)  och  Behållen  inkomst/Totala  tillgångar  (X20)  är  väsentliga  även  om  de 

kommer bland de sista i rangordningen. Tre år innan är Försäljning/Totala tillgångar (X17) 

en av de diskriminerande men även här långt ned i rangordningen. (Altman 1968; Fulmer 

m.fl. 1984; Grice och  Ingham 2001; Charitou m.fl. 2004; Young m.fl.; Kim och Gu 2006; 

m.fl.) 

Intressant är att inget av de rena kassaflödestalen (X14‐16) inom kategorin ger utslag, det 

rör  sig  istället  om  försäljning  och  företagets  resultat.  Enligt  tidigare  forskning  har 

kassaflödet visat sig vara de viktigaste nyckeltalen att hålla koll på.  

Även  om  kassaflödet  visar  sig  vara  oväsentligt  behålles  hypotes  4  eftersom  analysen 

diskriminerat nyckeltal från företagens resultat, trots att de var lågt rangordnade.  

4.2.5 Tillväxt och ålder 

 
Hypotes 5: Hög tillväxt och gynnsam utveckling  risken för konkurs minskar. 

 

Inget  av  nyckeltalen  inom  kategorin  tillväxt  visar  sig  vara  av  betydelse.  Tillväxtmåtten 

försäljningsförändring  (X22)  och  förändring  i  totala  tillgångar  (X23)  elimineras  redan  i 

ANOVA  testet  och  utelämnas  därmed  i  MDA.  Den  tidigare  forskningen  föreslår  att 

överlevande  företag  har  en  högre  tillväxt  därmed  inte  styrkas  med  vårt  resultat. 

Resultatet  visar  att  tillväxttalen därmed ej diskriminerar. Vi  behöver dock  kommentera 

att  resultatet  (se 7.2 Bilaga) uppvisar en markant  skillnad  i  försäljningsförändring  (X22) 

där siffrorna är 503 % för konkursgruppen och 6 % för icke konkursgruppen. Skillnaden i 

medelvärdet är anmärkningsvärd, men den statistiska analysens alltför höga Signifikans 

värde  tillsammans med ett  alltför  lågt  F‐värde gör  att  variabel  elimineras  redan  tidigt  i 

studien. Hypotes 5 förkastas. 

 

Hypotes 6: Fler verksamma år  risken för konkurs minskar.  

 

Nyckeltalet Ålder X24, vilket egentligen inte är ett nyckeltal i sin riktiga benämning, är en 

av de starkaste  indikatorerna  i  studien eftersom det är det enda med utslag på alla  tre 

åren. Detta visar att företagets antal verksamma år har ett starkt samband med konkurs. 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Statistik visar att 68 % av nystartade företag med mindre än 5 anställda och 48 % av de 

mellan 5 och 99 anställda drabbas av konkurs inom loppet av fem år efter starten. Denna 

studie  innefattar  småföretag med  2‐50  anställda  och  klassas  därför  inom  kategorin.102 

Resultatet föreslår att de yngre företag vilka också kan antas har färre anställda är mer 

benägna  att  gå  i  konkurs.  Att  de  yngre  företagen  har  svårare  att  förutse  konkurser  är 

också  väsentligt  eftersom  de  saknar  både  praktisk  erfarenhet  och  finansiell  data  att 

jämföra sig med.103 Åldern har också har ett tungt stöd i den tidigare forskningen (Beaver 

1966; Altman och Loris 1976; m.fl.).  

 

MDA  genomförd  för  företagen  två  år  innan  konkurs  visar  enbart  ett  diskriminerande 

nyckeltal, ålder. Detta kan tyckas vara anmärkningsvärt eftersom att åren innan och efter 

pekas  ut  mellan  sex  och  tolv  olika  diskriminanter.  Att  de  övriga  finansiella  nyckeltal 

utelämnats kan betyda att ”mjuka”  faktorer är avgörande för  företagets  framgång eller 

fall. Med mjuka faktorer menas de element vars påverkan nyckeltal inte direkt kan påvisa 

exempelvis rörande organisationen, beslutsfattande och ledarskap. Kompetent personal 

och  kunskap  är  mest  troligt  viktiga  mjuka  faktorer  vilka  påverkar  mer  än  liknande 

analyser tidigare visat. Personalens erfarenhet och kunskap om den aktuella marknaden 

är naturligtvis kopplat till företagets ålder eftersom det kan ta ett tag att lära sig hur allt 

fungerar kring ett nystartat företag. Ett äldre, etablerat företag har troligen hunnit bygga 

upp  goda  relationer  till  investerare,  leverantörer  och  kunder  och  har  också  ett  större 

kapital att använda vid ogynnsamma år  till  skillnad  från ett nystartat vars verksamhet  i 

början  troligtvis  balanserar  på  gränsen  rent  ekonomiskt.  De  mjuka  faktorerna  kan 

ytterligare signalera att ett  framgångsrikt  företag kräver praktisk övning och erfarenhet 

för  att  överleva och  visar  även  att  det  inte bara  går  att  förlita  sig  på  finansiella  tal  vid 

analysering och planering.104 Intressant vore att se om variabeln fortfarande är väsentlig 

på längre sikt. Hypotes 6 om Ålder behålls. 

                                                                                                                                                                       
 
102 Monk, R. (2000). ”Why small business fail?”, CMA Management 74 (6), Sid. 12‐13. 
103 Pompe, P.M.P och Bilderbeek, J. (2005). ”The prediction of bankruptcy of small‐ and Medium‐sized 
industrial firms”, Journal of Business Venturing, 20, Sid. 847‐868. 
104 Monk, R. (2000). ”Why small business fail?”, CMA Management 74 (6), Sid. 12‐13. 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4.2.6 Omsättning 

 
Hypotes 7: Hög omsättning och höga tillgångar inom företaget, en låg andel uppbundet 

kapital i kundfodringar och inventarier  risken för konkurs minskar.    

 

Företagets  storlek  i  form  av  Omsättning  X25  (Chi  och  Tang  2006)  har  enligt 

undersökningen  en  viss  diskriminerande  funktion  ett  år  innan  konkurs. 

Inventarier/Försäljning X29 (Beaver 1966) visar också på skillnad. Huruvida inventariernas 

storlek spelar in är svårt att avgöra av siffrorna, troligen har försäljningen hög betydelse 

och minskar risken för konkurs. Vi behåller hypotes 7.  

4.3 Klassifikationens korrekthet 

För  att  utvärdera  hur  korrekt metoden  klassificerat  in  grupperna  tittar  vi  på  analysens 

Classification Processing Summary. 

4.3.1 ÅR 1 

 
TABELL 10 

Förutspådd 
gruppindelning 

  Grupp 
Konkurs 

,00 
Ej konkurs 

1,00 Totalt 
,00 432 88 520 Antal 

1,00 4 517 521 
,00 83,1 16,9 100,0 

 
Faktisk 
grupp-

indelning % 
1,00 ,8 99,2 100,0 

Klassifikationens resultat: 91,2% av gruppindelningen är korrekt klassificerad. 
 

Under  första  året  kan  MDA  korrekt  klassificera  99,2  %  av  icke  konkurs  företagen  till 

kategorin  icke konkurs. Samma siffra  för konkursgruppen är 83,1 %. Detta  indikerar ett 

starkt  resultat, med en  sammanlagd korrekt  klassifikation på 91,2 %. Den högra  siffran 

signalerar hög  trovärdighet  för  studien. Resultatet uppvisar att metoden har  lättare att 

korrekt  klassificera  företag  ej  drabbat  av  konkurs.  Att  siffran  blir  lägre  för 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konkursgruppen beror på att det är svårare att förutse konkurs hos dessa eftersom deras 

nyckeltal  många  gånger  är  instabila.  Framgångsrika  företag  har  vanligen  mer  stabila 

räkenskaper  vilket  ger  ett  säkrare  resultat  samt  har  större  marginaler  medan 

konkursföretagens nyckeltal kan ligga precis på gränsen.105  

En konkurs är också en produkt av en flera år lång process och är därmed också svårare 

att  statistiskt  spåra.  För  att  utvärdera  metodens  kraft  i  att  förklara  skillnader  mellan 

grupperna definieras  två  typer av Error;  Type  I  Error  sker när ett  företag går  i  konkurs 

men förutspås enligt modellen att överleva. Type II Error sker när ett  företag överlever 

men förutspås att gå i konkurs. De understrukna siffrorna i tabellen visar båda typer av 

fel.  Type  I  Error  ligger  på  16,9  %  medan  samma  siffra  för  Type  II  är  0,8  %.  Hur  stor 

felberäkningen  blir  beror  på  antalet  företag  beräknade  att  gå  i  konkurs.  Desto  högre 

(eller  lägre) siffran på företag beräknade att gå  i konkurs, desto mindre (eller högre) är 

Type  I  Error  och  desto  högre  (eller  lägre)  är  Type  II  Error. När  det  ena  felberäkningen 

sänks kommer den andra att öka, och tvärtom.106 

4.3.2 ÅR 2 

TABELL 11 
Förutspådd 

gruppindelning 

  Grupp 
Konkurs 

,00 
Ej konkurs 

1,00 Totalt 
,00 359 162 521 Antal 

1,00 265 256 521 
,00 68,9 31,1 100,0 

 
Faktisk 
grupp- 

indelning % 
1,00 50,9 49,1 100,0 

Klassifikationens resultat: 59,0% av gruppindelningen är korrekt klassificerad. 
 

År 2 då enbart Ålder visade sig vara den diskriminerande variabeln är korrektheten  för 

icke‐konkursgruppen  49,1  %.  Här  faller  den  korrekta  klassifikationen  och  Type  I  och  II 

Error har ökat kraftigt. Modellen är därmed sämre än ett år innan då den inte förutspår 

lika  säkert.  Resultatet  visar  även  att  MDA  är  bättre  att  korrekt  klassificera 

konkursgruppen  vilket  strider mot  resultatet  för  år  1.  Konkursgruppen  visar  här  på  en 

högre korrekthet 68,9 % vilket anses vara konstigt då företag ej drabbat av konkurs ska 
                                                                                                                                                                       
 
105 Pompe, P.M.P och Bilderbeek, J. (2005). ”The prediction of bankruptcy of small‐ and Medium‐sized 
industrial firms”, Journal of Business Venturing, 20, Sid. 847‐868. 
106 Aaker, David m.fl. (1995). Marketing Research. Fifth edition, John Wiley and sons: USA. Sid. 471‐474 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vara enklare att dela in i rätt grupp eftersom konkursföretagen vilket tidigare nämnts är 

svårare  att  förutspå  på  grund  av  fluktrationer  i  bokföring  och  dylikt.  Den  totala 

korrektheten är för året 59 %. 

 

4.3.3 ÅR 3 

 

TABELL 12 
Förutspådd 

gruppindelning 

  grupp 
Konkurs 

,00 
Ej konkurs 

1,00 Totalt 
,00 394 127 521 Antal 

1,00 155 366 521 
,00 75,6 24,4 100,0 

 
Faktisk 
grupp-

indelning % 
1,00 29,8 70,2 100,0 

Klassifikationens resultat: 72,9% av gruppindelningen är korrekt klassificerad. 
 

Tre år innan företagens konkurs stiger återigen siffrorna för den korrekta klassifikationen 

då 75,6 % av konkurserna klassificeras rätt. Även här, likt år 2, visar konkursgruppen på 

en  högre  korrekthet  än  icke‐konkurs  med  70,2  %.  Den  sammanlagda  korrekta 

klassifikationen ligger på 72,9 %. Type I och II Error ( 24,4 respektive 29,8 %) har sjunkit 

från föregående år men är fortfarande inte lika tillfredställande låga såsom År 1.  

 

De  slutsatser  som  kan  dras  från  Type  I  och  II  Error  för  alla  tre  åren  är  att  det  inte  är 

möjligt att korrekt klassificera 100 % av företagen. Det finns andra faktorer som förklarar 

skillnaderna  mellan  grupperna,  det  kan  vara  ”mjuka  variabler”  allt  från  ledarens 

egenskap till de makroekonomiska förhållanden som företaget verkar i. Type Error visar 

därmed procentuellt förklaringsvärdet för andra faktorer än de finansiella.  

En förutsättning för att kunna göra korrekta klassificeringar är att informationsflödet som 

företagen  ger  ut  är  likvärdig,  alltså  att  informationen  är  symmetrisk.  För  att  korrekt 

klassificera grupperna behöver vi jämbördig information från de olika företagen. Vad som 

är känt från teorin är att många av de mindre företagen varken har tid eller resurser att 

lägga ner på räkenskaperna. Genom att  företagen effektiviserar sitt arbete och därmed 

eventuellt  minskar  på  informationen  gentemot  övriga  aktörer  som  exempelvis 

kreditgivare och myndigheter, ökar risken för informationsasymmetri. Företagen kanske 

även  saknar  nödvändiga  verktyg  för  att  hantera  styrningen.  Ett  avskaffande  av 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revisorsplikten  kan  också  ytterligare  öka  informationsgapet,  då  företagen  inte  längre 

behöver rapportera sin verksamhet på samma sätt som tidigare.  

 

Sammanfattningsvis finns det inga garantier för att upptäcka företag på väg mot konkurs, 

men ju mer information företagen kan och är villiga att ge ut, desto högre bör chanserna 

bli  att  upptäcka  problem.  Till  detta  bygger  prognostiseringsmodellen  på  nyckeltal  och 

därmed utesluts andra viktiga faktorer, något som hela tiden bör tas i beaktning.  

4.4 Summering av diskriminant funktioner 

För studiens tillförlitlighet och resultat kommenteras nedan de olika statistiska delarna; 

Canonical  Discriminant  Function  Coefficients,  Eigenvalues  och  Wilks'  Lambda.  Även  Z 

värdet för studien presenteras (skapar en linjär MDA funktion). Mycket av nedanstående 

innehåller  kontrollfunktioner  vilket  säkerställer  resultatet  statistiskt,  mäter  den 

diskriminerande effekten och stöder tidigare presenterade resultat. Allra sist genomförs 

ett korrelationstest vilket är en slutlig kontroll av resultatets tillförlitlighet.  

4.4.1 Canonical Discriminant Function Coefficients 

TABELL 13 
 Function 1 
 År 1 År 2 År 3 
x2 -,324   
x3 -,587  10,078 
x4 ,181  -,495 
X5   9,602 
x7 ,182   
x9 ,898   
x12 ,271  -,151 
x17   ,259 
x18 -,152   
x19 -,167   
x20 -,306   
x24 ,161 1,000 -,342 
x25 ,119   
x29 ,157   
 
Tabell 13 visar den  relativa betydelsen av oberoende variabler,  funktionen används  för 

att  jämföra den relativa betydelsen av oberoende variabler. Vikten bedöms här  till den 

analyserade  modellen.  Eftersom  dessa  enbart  är  koefficienter  överväger  inte  en 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gemensam  förklaring  någon  unik  redogörelse  av  varje  oberoende.  De  standardiserade 

diskriminant  koefficienterna  berättar  inte  vilka  de  mest  diskriminerande  variabler  är, 

utan gruppernas faktorstruktur är det relevanta.  

 

För att räkna ut vårt Z‐värde summeras funktionerna och en linjär MDA funktion skapas: 

 

Z = ‐0,324*X2 + ‐0,587*X3 + 0,181*X4 + 0,182*X7 + 0,898*X9 + 0,271*X12 + ‐0,152*X18 + 

‐0,167*X19 + ‐0,306*X20 + 0,161*X24 + 0,119*X25 + 0,157*X29 = 0,433  

 

Z‐värdet  säger  därmed  att  ett  företag med  värde  <0,433  löper  risk  för  konkurs  och de 

>0,433 löper  ingen nämnvärd risk för konkurs. Z‐värdet räknas ut genom att företagens 

olika nyckeltal multipliceras med funktionsvärdena för att sedan adderas med varandra.  

4.4.2 Eigenvalues 

 
Tabell 14 visar hur  stor del av variansen variablerna  förklarar. Vid DA med  två grupper 

finns  bara  ett  värde  vilket  svarar  för  100  %  av  den  förklarande  variabeln.  Eigenvalue 

anger den diskriminerade effekten av diskriminantanalys funktionerna.107  

 
TABELL 14 

År Function Eigenvalue 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Canonical 
Correlation 

1 1 1,512(a) 100,0 100,0 ,776 
2 1 ,029(a) 100,0 100,0 ,168 
3 1 ,301(a) 100,0 100,0 ,481 
a  First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

År 1 är eigenvalue 1,512 vilket betyder att den första diskriminantanalys funktionen står 

för  51,2%  mer  mellan  grupperna  än  de  andra.  Ett  eigenvalue  över  1  är  positivt  för 

resultatet  och  det  är  helt  naturligt  att  värdet  sjunker  år  2  och  3  eftersom  det  längre 

tillbaka i tiden är svårare och mindre säkert att förutsäga konkurs.108  

 

                                                                                                                                                                       
 
107 http://faculty.chass.ncsu.edu/garson/PA765/discrim.htm, 2009‐04‐01 
108 Hair m.fl. (2006). Multivariate Data Analysis. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey. 
Kap. 3 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Canonical  Correlation  är  ett  mått  på  samband  mellan  diskriminant  analysens  bildade 

grupper.  Är  värdet  noll  finns  inget  samband mellan  grupperna  och  funktionen,  är  det 

istället stort finns en hög korrelation mellan dem. Canonical Correlation används för att 

tala  om  hur  mycket  varje  funktion  är  användbart  för  att  fastställa  skillnader  mellan 

grupperna.  Om  värdet  är  1,0  betyder  det  att  alla  de  variationerna  i  diskriminant 

analysens  värderingar  kan  förklaras  av  den dimensionen. När  de  liksom  i  denna  studie 

finns  två  grupper  i  diskriminant  analysen  visar  Canonical  Correlation  detsamma  som 

Pearsons korrelation.109 

De höga värdena för både eigenvalue och canonical correlationen för År 1 visar alltså att 

MDA modellens diskriminant analys är signifikant.  

4.4.3 Wilks' Lambda 

 
MDA  använder  sig  av  Wilks´  Lambda  för  att  testa  om  modellen  i  dess  helhet  är 

signifikant. Wilks´  Lambda  är  ett multivariat  test  vilket  indikerar  huruvida  det  finns  en 

statistisk signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärde. Lambda varierar mellan 0 till 

1,  där  0  tyder  på  att  gruppernas medelvärde  skiljer  sig  åt,  och  där  1  innebär  att  både 

gruppers medelvärde är lika.  

 

TABELL 15 
År Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 1 ,398 951,482 12 ,000 
2 1 ,972 29,657 1 ,000 
3 1 ,768 273,097 6 ,000 

 

Tabell 15 visar Wilks´Lambda. År 1 ligger värdet på 0,398. Den associerade sannolikheten 

visas  under  kolumnen  Sig.  Här  är  signifikansen  0,000.  När  signifikansen  är  under  0,05 

finns  en  statistisk  signifikant  skillnad mellan  grupperna  vilket  stärker  resultatet.110 År  1 

visar ett starkt resultat för Wilks´ Lambda och för dess signifikans. Den goda signifikansen 

håller i sig för resterande år, dock ökar Lambda värdet under andra året. Signifikansen för 

Wilks´  Lambda  visar  att  nollhypotesen  kan  förkastas,  alltså  att  det  inte  finns  någon 

                                                                                                                                                                       
 
109 Pallant, Julie. (2005). SPSS: Survival manual. Open University Press: Sydney. Sid. 226 och 259. 
110 Ibid. 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skillnad i medelvärdet mellan konkurs och icke konkurs gruppen,.  

4.5 Korrelationsanalys 

För  kontrollera  nyckeltalen  mot  multikolinjäritet  görs  en  korrelationsanalys  mellan  de 

oberoende  variablerna  efter  MDA.  Ett  korrelationstest  bör  göras  med  de  oberoende 

variablerna för att säkerställa att informationen från variablerna skiljer sig från varandra. 

De tre mest signifikanta variablerna (X9, X7 och X3) från första årets studie används och 

körs i en korrelationsanalys. 

  
TABELL 16 

  X9 X7 X3 
X9 Pearson Correlation 1 ,326(**) -,239(**) 

 Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
 N 1042 1041 1042 

X7 Pearson Correlation ,326(**) 1 -,280(**) 
 Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
 N 1041 1041 1041 

X3 Pearson Correlation -,239(**) -,280(**) 1 
 Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
 N 1042 1041 1042 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabell 16 visar resultatet av korrelationsanalysen. Gränsvärdet ligger på 0,5 och ‐0,5 och 

resultatet visar att de tre variablerna har en korrelation vilken inte går över gränsvärdet 

år något håll. Korrelationsanalysen har också en hög signifikans nivå (Sig 2 Tailed) vilket 

också säkerställer resultatet. 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5 Slutdiskussion 

 
Det  slutliga  kapitlet  sammanfattar  studiens  resultat  och  redovisar  undersökningens 

upptäckter  och  användbarhet.  Avslutningsvis  lämnas  förslag  på  vidare  forskning  inom 

ämnet. 

 
 

 

Syftet med  studien  var:  att  urskilja  de  nyckeltal  vilka  indelar  konkursdrabbade  svenska 

småföretag från icke konkursdrabbade.  

 

Tidigare studier inom ämnet konkursprognostisering har i huvudsak utförts i andra länder 

och har då endast behandlat specifika branscher likt börs, bank, restauranger etc. Denna 

analysmodell har inriktat sig på småföretag i Sverige. Bakgrunden till detta är att landet 

till majoriteten  består  av  dessa  samt  att  denna  grupp  hårdast  drabbas  av  ekonomiska 

fluktrationer.  Målet  var  också  att  finna  en  generell  modell  applicerbar  på  småföretag 

oavsett vilken bransch de verkar inom.  

Modellen  kan  underlätta  för  företagen  att  analysera  sin  ekonomiska  situation  och 

fokusera på de viktigaste nyckeltalen för att motverka konkurs. Detta kan leda till bättre 

förutsättningar för investerare, leverantörer, anställda samt gynna tillväxten för landet. 

 

Ett år  innan konkurs har  lönsamheten  sjunkit  för konkursgruppen, avkastningen på det 

egna  kapitalet  har  sjunkit  troligtvis  till  följd  av  sämre  resultat  och ökade  kostnader  för 

lån. De har också sämre likviditet vilket kan leda till problem att betala kortfristiga skulder 

bl.a.  leverantörsbetalningar.  För  att  finansiera  detta  måste  företaget  kanske  öka  sin 

låneandel  och  därmed  sjunker  även  soliditeten.  Företaget  har  då  inte  möjlighet  att 

utnyttja  hävstångseffekten  och  kan  slutligen  få  problem  med  både  banken  och 

aktieägarna. En mycket trolig utväg är då att företaget tvingas till konkurs. 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Två år innan konkurs visar analysen endast en avgörande faktor, ålder, vilket är intressant 

för  studien.  Inga  av  de  finansiella  nyckeltalen  pekas  ut  här  vilket  sannolikt  betyder  att 

mjuka  faktorer  avgör  företagets  framgång  eller  förfall  exempelvis  beslut  inom  och 

utanför organisationen samt hur väl  ledarskapet fungerar. Det tyder också starkt på att 

ett  framgångsrikt  företag kräver praktisk övning och erfarenhet  för att överleva. Att de 

yngre företagen har svårare att förutse konkurser är också väsentligt eftersom de saknar 

både praktisk erfarenhet och finansiell data att jämföra sig med. Problemet med detta är 

att de stabila mindre lönsamma företagen överlever medan de yngre effektiva företagen 

går  i  konkurs.  Sammanfattningsvis  kan  vi  två  år  innan  inte  peka  på  de  viktigaste 

indikatorerna mer än att företagen ska försöka hålla sig levande i mer än fem år för att 

minska risken för konkurs.   

 

Tre  år  innan  konkurs  är  kapitalstrukturen  en  viktig  indikator  på  företagens  hälsa.  En 

hälsosam skuldsättningsgrad med en gynnsam uppdelning mellan eget och  främmande 

kapital  är  viktigt.  Även  soliditeten  separerar  friska  företag  mot  företag  på  väg  mot 

konkurs vilket tyder på att ett högre eget kapital är hälsosamt. Att ha höga skulder är ett 

problem, det leder till finansiell stress, höga räntekostnader och sänder också i vissa fall 

negativa signaler till investerare. Men all skuld är inte negativ, det är en svår balansgång 

att finna den perfekta kapitalstrukturen. Är ägarnas avkastningskrav höga, kan det egna 

kapitalet vara dyrare att finansiera än låneräntan. Samtidigt kan ett högt eget kapital leda 

intressekonflikter mellan  investerare. Det  kan  för  nyföretagare  vara  viktigt  att  ha  goda 

relationer  till  långivarna  innan  start  för  att  i  framtiden  undvika  att  låna  alltför  dyra 

pengar.   

 

Under  första  året  kan MDA  korrekt  klassificera  totalt  91,2  %  av  företagen.  Under  det 

andra året är den totala korrektheten 59 %. Därmed faller den korrekta klassifikationen 

och  Type  I  och  II  Error  ökar.  Tre  år  innan  företagens  konkurs  stiger  återigen  den 

sammanlagda korrekta klassifikationen till 72,9 %. Modellen kan inte korrekt klassificera 

100 % av företags grupperna. Analysens Type Error visar att det finns andra faktorer som 

förklarar skillnaderna mellan grupperna, det kan vara ”mjuka variabler” allt från ledarens 

egenskap till de makroekonomiska förhållanden som företaget verkar i. Företagen i sig är 

inte heller homogena, de har  stora skillnader och det går därmed  inte att anta att alla 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företag kan behandlas lika, och därmed är det i princip omöjligt att uppnå 100 % korrekt 

klassifikation.  Att informationen från företagen är symmetrisk är även en premiss för en 

god  modell.  Resultatet  uppvisar  dock  att  metoden  har  lättare  att  korrekt  klassificera 

företag ej drabbade av konkurs. Att siffran blir lägre för konkursgruppen beror dels på att 

konkursföretag är svårare att klassificera korrekt eftersom deras nyckeltal många gånger 

är  instabila  och  dels  för  att  en  konkurs  är  en  produkt  av  en  flerårig  process  och  är 

därmed också svårare att statistiskt spåra.   

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att en konkurs är en process och sker under 

flera år. En ogynnsam kapitalstruktur leder till andra problem, vilket följer med i nästa års 

resultat  och  så  småningom  visar  sig  genom  ogynnsam  räntabilitet  och  quick  ratio. 

Siffrorna finns systematiskt genom tiden och det visar att det inte beror på slumpen. De 

viktigaste variablerna finns inom skuldsättning/kapitalstruktur, räntabilitet och företagets 

ålder  har  stor  betydelse.  Måtten  tillväxt  och  kassaflöde  har  mindre  betydelse  i 

sammanhanget.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

När revisionsplikten för svenska småföretag avskaffas, kommer de modeller som skapats 

och utvecklas  för  konkursprognostisering att  inte  längre vara  lika effektiva. Modellerna 

bygger  på  information  hämtade  från  balans‐  och  resultaträkningar.  En  ökad 

informationasymmetri  kan  leda  till  att  informationen  från  företagens  räkenskaper  inte 

längre  blir  tillräcklig  för  att  applicera  i  en  modell.  En  utmaning  för  framtiden  är  att 

ytterligare  utveckla  och  förfina  modeller  som  fungerar  även  i  en  tid  av  ökad 

informationsasymmetri mellan företag och andra aktörer som banker, finansiella institut 

etc. 

Forskningen  inom ämnet  kommer med all  säkerhet  att  fortsätta.  Intressanta  vinklar  är 

naturligtvis att anpassa modellen till olika branscher. Då kan ett sunt medelvärde räknas 

ut för varje enskilt tal och bransch och ge högre säkerhet. 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Att  fokusera  forskningen  geografiskt  har  också  i  hög  grad  vara  intressant,  ett  sådant 

resultat borde kunna bli  säkrare med  tanke på omgivning och  förutsättningar  inom ett 

län  eller  kommun.  En  nackdel  är  dock  att  urvalet  skulle  sjunka  vilket  kan  göra  studien 

mindre generaliserbar. 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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Nyckeltalstabell 

Variabler Svensk definition Tidigare studier 
I. CAPITAL 
STRUCTURE 
VARIABLE 

I. KAPITALSTRUKTUR  

X1. Long Term Debt 
to Total Asset 

Långfristiga skulder mot Totala tillgångar 
Visar de långsiktiga skuldernas förhållande till de totala 
tillgångarna 

Beaver 1966, Altman och Loris 
1976, Fulmer m.fl. 1984  

X2. Short and Long 
Term Debt to Equity 
 

Totala Skulder mot Eget kapital 
Skuldsättningsgrad visar betalningsförmåga på lång sikt, ju 
lägre skuldsättning desto högre är företagets finansiella styrka 

Zmijewski 1984, Nam och Jinn 
2001, Kolari m.fl. 2002¸ 
Charitou m.fl. 2004, Cielen m.fl. 
2004, Chi och Tang 2006 

X3. Short & Long 
Term Debt to Tot. 
Assets 

Totala Skulder mot Totala tillgångar 
Visar skuldernas storlek i förhållande till tillgångarna och mäter 
hur stor del av dessa som finansieras med skulder 

Beaver 1966, Deakin 1972, 
Ohlson 1980, Platt och Platt 
1990, Raghupathi m.fl. 1991, 
Lennox, 1999, Gu 2002, 
Becchetti m.fl. 2003, Kim och 
Gu 2006 

X4. Cash-Holdings to 
Total Assets 

Kontanta tillgångar mot Totala tillgångar 
Visar kassans andel av de totala tillgångarna   

Laitinen m.fl. 2000 

X5. Equity Share of 
Total Assets 
(Solvency) 

Andel Eget kapital av Totala tillgångar 
Soliditet beskriver ett företags betalningsförmåga på lång sikt 

Altman 1968, Laitinen m.fl. 
2000, Kolari m.fl. 2002, Cielen 
m.fl. 2004; Charitou m.fl. 2004, 
Pompe m.fl. 2005, Yazdanfar 
2008 

X6. Current Liabilities 
to Total Assets 

Nuvarande skulder mot Totala tillgångar Zmijewski 1984, Fulmer m.fl. 
1984 

II. LIQUIDITY 
RATIOS 

II. LIKVIDITETSMÅTT  

X7. Quick Ratio 
 

Kontanta medel och kundfordringar mot kortfristiga 
skulder 
Visar företagets kassalikviditet, betalningsförmågan på kort sikt 
dvs. hur kassa och bank täcker de kortfristiga skulderna. 

Altman, 1968, Cielen m.fl. 
2004, Yazdanfar 2008 

X8. Cash to Long & 
Short Term Debt 

Kassa mot lång och kortfristiga skulder 
Likviditet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt t.ex. att 
leverantörsfakturor betalas i tid. 

Charitou m.fl. 2004, Pompe 
m.fl. 2005 

III. PROFITABILITY 
RATIOS 

III. LÖNSAMHETSMÅTT  

X9. Return on Equity Avkastning på eget kapital (Räntabilitet) 
Visar den ekonomiska avkastningen på det satsade kapitalet, 
kallas även lönsamheten och är det som ägarna är mest 
intresserade av. Det visar hur effektivt företaget använder sina 
finansiella resurser. 

Altman 1968, Pompe m.fl. 
2005, Nam och Jinn 2001, 
Yazdanfar 2008 

X10. Return on 
Assets 

Avkastning på tillgångar 
Visar hur mycket överskott ett företag får ut av varje investerad 

Deakin 1972, Ohlson, 1980, 
Dambolena och Khoury 1980, 
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krona.  Zmijewski,1984, Fulmer m.fl. 
1984, Becchetti m.fl. 2003, 
Yazdanfar 2008 

X11. Net Profit 
Margin 

Nettovinstmarginal 
Nettovinstmarginal mäter lönsamhet och ställer resultatet efter 
finansiella intäkter och kostnader i relation till företagets 
omsättning 

Beaver 1966, Kolari m.fl. 2002, 
Cielen m.fl. 2004 

X12.GrossProfit 
Margin 
 

Bruttovinstmarginal  
Bruttovinstmarginal visar hur lönsam företagets försäljning är, 
hur stora marginalerna är. Bruttoresultatet är företagets 
försäljning efter avdrag för sålda varor.   

Cielen m.fl. 2004 

X13. Profit Margin Vinstmarginal 
Visar hur mycket varje satsad krona ger i vinst efter fasta 
kostnader betalats dvs. återstoden av intäkten som återstår till 
skatt och utdelning efter övriga fått sitt. Är ett viktigt tal för 
mindre företag med lite kapital. 

Becchetti m.fl. 2003, Pompe 
m.fl. 2005 

IV.CASHFLOW 
AND EFFICIENCY 
RATIOS 

IV. KASSAFLÖDE OCH EFFEKTIVITETSMÅTT  

X14. Cash flow to 
Sales 

Kassaflöde mot försäljning  
Mäter företagets förmåga att omvandla försäljning till kontanter, 
en hög siffra indikerar god kreditvärdighet och produktivitet.
  

Beaver 1966, Platt och Platt 
1990 

X15. Cash flow to 
Total Assets 
 

Kassaflöde mot totala tillgångar 
Mäter kassaflödet mot företagets tillgångar. 

Aziz m.fl. 1988, Laitinen m.fl. 
2000, Young m.fl. 2005, 
Pompe m.fl. 2005  

X16. Cash flow to 
long & short term 
debt 

Kassaflöde mot lång- och kortfristiga skulder  
Mäter kassaflödet i relation till företagets skulder. 

Beaver 1966, Deakin 1972, 
Altman, Haldeman, Narayanan 
1977, Fulmer m.fl. 1984, 
Charitou m.fl. 2004, Cielen m.fl. 
2004 

X17. Sales to Total 
Assets 
 

Försäljning mot totala tillgångar Mäter företagets effektivitet 
att använda sina tillgångar i relation till försäljningen.  
Ju högre värde, desto mindre investeringar behövs för att 
generera försäljning och därmed högre lönsamhet. 

Altman 1968, Fulmer m.fl. 
1984, Raghupathi m.fl. 1991, 
Grice och Ingram 2001 

X18. EBIT to Total 
Assets 
 

Resultat före skatt och räntor mot totala tillgångar  
Mäter ett företags effektivitet i att generera avkastning på sina 
tillgångar, utan att påverkas av finansiella val. Nyckeltalet är 
användbart för att jämföra företag som befinner sig i olika 
skattesituationer, och med olika skuldsättningar. 

Altman 1968, Grice och Ingram 
2001, Young m.fl. 2005 

X19. EBIT to Total 
liabilities 

Resultat före skatt och räntor mot totala skulder Gu 2002, Charitou m.fl. 2004, 
Kim och Gu 2006 

X20. Retained 
Earnings to Total 
Assets 
 

Behållen inkomst mot totala tillgångar 
Mäter förmågan att ackumulera vinster genom sina totala 
tillgångar. Med tiden bör denna ratio öka. Ett högt tal visar att 
tillväxt har blivit finansierat genom vinster, och inte ökade 
skulder. En låg ratio visar att tillväxten kanske inte är hållbar 
eftersom den är finansierad av ökade skulder, istället för att 
återinvestera vinsterna.   

Altman 1968, Grice och Ingram 
2001, Charitou m.fl. 2004 

X21. Financial 
Expenses to Sales 

Finansiella kostnader mot försäljning 
Mäter de finansiella kostnaderna gentemot försäljningen. 

Nam och Jinn 2001, Becchetti 
m.fl. 2003 

V. DEVELOPMENT  V. UTVECKLING OCH TILLVÄXT 
 

 

X22. Change in Sales 
from Last Year 

Försäljningsförändring mot året innan  
Mått på tillväxt 

Pompe m.fl. 2005 

X23. Change in Total 
Assets from Last 
Year 

Förändring i totala tillgångar från året innan 
Mått på tillväxt 

Becchetti m.fl. 2003 

X24. Firms Age Företagets ålder  Beaver 1966, Altman och Loris 
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Hur länge företaget varit verksamt 1976, Beynon och Peel 2001, 
Chi och Tang 2006 

VI. TURNOVER 
RATIOS 

VI. OMSÄTTNING  

X25. Firm Size of 
Sales 

Företagets storlek av försäljning Chi and Tang 2006 

X26. Firm Size of 
total assets 

Företagets storlek av totala tillgångar Ohlson 1980, Beynon och Peel 
2001, Chi och Tang 2006 

X27.Accounts 
Receivable to Sales 

Kundfodringar mot försäljning 
Visar förhållandet mellan kundfodringarna och de totala 
försäljningarna. En högre siffra visar på en högre andel av 
försäljningen upplåsta hos kunder som kan vara sena med 
betalningen.   

Beaver 1966 

X28.Accounts 
Receivable to Total 
Assets 

Kundfodringar mot totala tillgångar Visar förhållandet mellan 
kundfodringar och totala tillgångar. En högre siffra desto högre 
uppbindning i kundfodringar. 

Yazdanfar 2008 

X29. Inventory to 
Sales 
 

Inventarier mot försäljning 
Nyckeltalet visar om inventarierna växer i onödan   

Beaver 1966 

X30. Inventory to 
Total Assets 

Inventarier mot totala tillgångar 
Visar hur stor andel av tillgångarna som består av inventarier 
och därmed är uppbundna 

Fulmer m.fl. 1984, Cielen m.fl. 
2004 
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7.2 Bilaga  2:  Nyckeltalens  medelvärde  och 

standardavvikelse 

Variabler Konkurs Ej konkurs F-test Anova 
 Medel Stdav Medel Stdav  Sig. 
X1. Långfristiga skulder mot Totala tillgångar 35% 1,3728 

 
10% 0,1398 

 
16,726 ,000 

X2. Kort och långfristiga skulder mot Eget kapital 179% 2,7001 
 

146% 0,4378 
 

7,283 ,007 

X3. Kort och långfristiga skulder mot Totala 
tillgångar 

146% 2,0933 
 

52% 0,0657 
 

105,231 ,000 

X4. Kontanta tillgångar mot Totala tillgångar 11% 0,1670 
 

23% 0,2015 
 

114,324 ,000 

X5. Andel Eget kapital av Totala tillgångar -47% 2,0918 
 

45% 0,0556 
 

100,195 ,000 

X6. Nuvarande skulder mot Totala tillgångar 111% 1,6064 
 

42% 0,1471 
 

96,411 ,000 

X7. Kontanta medel och kundfordringar mot 
kortfristiga skulder 

49% 0,5089 
 

112% 0,8799 
 

199,179 ,000 

X8. Kassa mot lång och kortfristiga skulder 16% 0,3085 
 

45% 0,3914 
 

175,349 ,000 

X9. Avkastning på eget kapital -35% 0,3953 
 

22% 0,1178 
 

986,520 ,000 

X10. Avkastning på tillgångar -28% 0,6873 
 

11% 0,0564 
 

164,217 ,000 

X11. Nettovinstmarginal -35% 5,1324 
 

7% 0,1186 
 

3,478 ,062 

X12. Bruttovinstmarginal -7% 0,3344 
 

10% 0,1083 122,317 ,000 

X13. Vinstmarginal -27% 4,1273 
 

8% 0,1485 
 

3,761 ,053 

X14. Kassaflöde mot försäljning  0% 0,7563 
 

7% 0,2657 
 

4,322 ,038 

X15. Kassaflöde mot totala tillgångar -2% 1,6816 
 

11% 0,1896 
 

3,140 ,077 

X16. Kassaflöde mot lång- och kortfristiga skulder  -7% 4,9506 
 

21% 0,3724 
 

1,764 ,184 

X17. Försäljning mot totala tillgångar 420% 4,8587 
 

233% 1,4313 
 

70,789 ,000 

X18. Resultat före skatt och räntor mot totala 
tillgångar  

-21% 0,7707 
 

16% 0,0984 
 

113,125 ,000 

X19. Resultat före skatt och räntor mot totala 
skulder 

-19% 2,6650 
 

31% 0,2130 
 

18,470 ,000 

X20. Behållen inkomst mot totala tillgångar -33% 0,8197 
 

6% 0,0428 
 

121,389 ,000 

X21. Finansiella kostnader mot försäljning 6% 0,9930 
 

1% 0,0342 
 

1,392 ,238 

X22. Försäljningsförändring mot året innan 503% 107,1910 
 

6% 0,2389 
 

1,120 ,290 

X23. Förändring i totala tillgångar från året innan 13% 2,1859 
 

6% 0,2235 
 

0,493 ,483 

X24. Företagets ålder  13,63 9,2330 
 

17,26 12,0613 
 

29,811 ,000 

X25. Företagets storlek i försäljning 3429 2451,2700 
 

4114 2525,1024 
 

19,778 ,000 

X26. Företagets storlek i totala tillgångar 2010 11646,969 
 

2695 3854,1050 
 

1,623 ,203 

X27. Kundfodringar mot försäljning 8% 0,118 
 

10% 0,1089 
 

7,391 ,007 
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X28. Kundfodringar mot totala tillgångar 20% 0,212 
 

19% 0,1851 
 

0,000 ,996 

X29. Inventarier mot försäljning 6% 0,137 
 

10% 0,1924 
 

13,759 ,000 

X30. Inventarier mot totala tillgångar 14% 0,183 
 

14% 0,1759 
 

0,094 ,759 
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7.3 Bilaga 3: ANOVA‐test 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
X1 Between Groups 15,923 1 15,923 16,726 ,000 
 Within Groups 990,094 1040 ,952     
 Total 1006,017 1041    
X2 Between Groups 27,245 1 27,245 7,283 ,007 
 Within Groups 3890,539 1040 3,741     
 Total 3917,784 1041    
X3 Between Groups 230,733 1 230,733 105,231 ,000 
 Within Groups 2280,334 1040 2,193     
 Total 2511,066 1041    
X4 Between Groups 3,919 1 3,919 114,324 ,000 
 Within Groups 35,647 1040 ,034     
 Total 39,566 1041    
X5 Between Groups 219,330 1 219,330 100,195 ,000 
 Within Groups 2276,589 1040 2,189   
 Total 2495,918 1041    
X6 Between Groups 125,422 1 125,422 96,411 ,000 
 Within Groups 1352,940 1040 1,301   
 Total 1478,362 1041    
X7 Between Groups 102,970 1 102,970 199,179 ,000 
 Within Groups 537,134 1039 ,517     
 Total 640,104 1040    
X8 Between Groups 21,792 1 21,792 175,349 ,000 
 Within Groups 129,250 1040 ,124   
  Total 151,042 1041    
X9 Between Groups 83,994 1 83,994 986,520 ,000 
 Within Groups 88,547 1040 ,085   
 Total 172,540 1041    
X10 Between Groups 39,020 1 39,020 164,217 ,000 
 Within Groups 247,117 1040 ,238    
 Total 286,136 1041    
X11 Between Groups 45,835 1 45,835 3,478 ,062 
  Within Groups 13704,684 1040 13,178     
  Total 13750,518 1041       
X12 Between Groups 7,554 1 7,554 122,317 ,000 
  Within Groups 64,228 1040 ,062     
  Total 71,782 1041       
X13 Between Groups 32,079 1 32,079 3,761 ,053 
  Within Groups 8869,697 1040 8,529     
  Total 8901,777 1041       
X14 Between Groups 1,388 1 1,388 4,322 ,038 
  Within Groups 333,968 1040 ,321     
  Total 335,356 1041       
X15 Between Groups 4,497 1 4,497 3,140 ,077 
  Within Groups 1489,427 1040 1,432     
  Total 1493,924 1041       
X16 Between Groups 21,740 1 21,740 1,764 ,184 
  Within Groups 12816,915 1040 12,324     
  Total 12838,655 1041       



 

VII  

X17 Between Groups 908,065 1 908,065 70,789 ,000 
  Within Groups 13340,836 1040 12,828     
  Total 14248,901 1041       
X18 Between Groups 34,143 1 34,143 113,125 ,000 
  Within Groups 313,893 1040 ,302     
  Total 348,037 1041       
X19 Between Groups 66,008 1 66,008 18,470 ,000 
  Within Groups 3716,676 1040 3,574     
  Total 3782,684 1041       
X20 Between Groups 40,900 1 40,900 121,389 ,000 
  Within Groups 350,409 1040 ,337     
  Total 391,309 1041       
X21 Between Groups ,687 1 ,687 1,392 ,238 
  Within Groups 513,272 1040 ,494     
  Total 513,959 1041       
X22 Between Groups 6431,802 1 6431,802 1,120 ,290 
  Within Groups 5974782,126 1040 5744,983     
  Total 5981213,927 1041       
X23 Between Groups 1,190 1 1,190 ,493 ,483 
  Within Groups 2510,582 1040 2,414     
  Total 2511,772 1041       
X24 Between Groups 3439,011 1 3439,011 29,811 ,000 
  Within Groups 119976,480 1040 115,362     
  Total 123415,490 1041       
X25 Between Groups 122475722,765 1 122475722,765 19,778 ,000 
  Within Groups 6440130700,519 1040 6192433,366     
  Total 6562606423,284 1041       
X27 Between Groups ,095 1 ,095 7,391 ,007 
  Within Groups 13,423 1040 ,013     
  Total 13,519 1041       
X26 Between Groups 122145448,224 1 122145448,224 1,623 ,203 
  Within Groups 78263135841,586 1040 75253015,232     
  Total 78385281289,809 1041       
X27 Between Groups ,095 1 ,095 7,391 ,007 
  Within Groups 13,423 1040 ,013     
  Total 13,519 1041       
X28 Between Groups ,000 1 ,000 ,000 ,996 
  Within Groups 41,106 1040 ,040     
  Total 41,106 1041       
X29 Between Groups ,383 1 ,383 13,759 ,000 
  Within Groups 28,987 1040 ,028     
  Total 29,370 1041       
X30 Between Groups ,003 1 ,003 ,094 ,759 
  Within Groups 33,503 1040 ,032     
  Total 33,506 1041       

 


